
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«26» вересня 2022 року  
м. Хмельницький                             

                   № 492/22 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 26 вересня 2022 року, протокол № 5 

 

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 34, частини 6 статті 36 

Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.24.3 та 4.1.24.23 

Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 26 вересня 2022 року, 

протокол № 5: 

1.1. Про роботу комісії з етики Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за 2020 - 2021 та 2021 - 2022 

навчальні роки; 

1.2. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

1.3. Про уточнення теми дисертації аспіранту КОЛОМІЙЧУКУ 

В’ячеславу Олеговичу; 

1.4. Про затвердження індивідуального навчального плану, 

індивідуального плану  наукової роботи та теми дисертації аспіранту 

КУВІЛІ Олександру Івановичу; 

1.5. Про рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної науково-

практичної конференції Двадцять перші осінні юридичні читання 

«Актуальні проблеми юридичної науки»; 



1.6. Про затвердження програми підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему «Методика 

викладання юридичних освітніх компонентів»; 

1.7. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету. 

1.8. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи та 

теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за 

спеціальністю 081 Право ЗАЯЦЬ Ользі Степанівні 

         2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого 

секретаря університету Світлану ЯКИМЧУК. 

 

 

 

Перша проректорка університету       Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

26 вересня 2022 року, протокол № 5 

м. Хмельницький 

 

Про роботу комісії з етики  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова за 2020-2021 та 2021 -2022 навчальні роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії з етики 

Ірини РИЖУК про роботу комісії з етики за 2020-2021 та 2021-2022 

навчальні роки, керуючись п.п. 4.2.8.33 Статуту Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова,  

 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови комісії з етики Ірини РИЖУК взяти до 

відома.  

2. Активізувати роботу комісії з етики щодо розробки Положення 

щодо порядку вирішення конфліктних ситуацій з метою вдосконалення 

процедури вирішення спорів, які виникають з питань дотримання норм 

етичної поведінки учасниками освітнього процесу. 

3. Активізувати роботу комісії з етики щодо просвітницької 

діяльності у сфері дотримання норм етичної поведінки учасниками 

освітнього процесу. 

 

 

Головуюча на засіданні вченої  

ради, перша проректорка                                         Ірина КОВТУН         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

26 вересня 2022 року, протокол №5 

м. Хмельницький 

 

Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЯКИМЧУК про утворення разових спеціалізованих 

вчених рад для проведення захистів дисертацій, поданих на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, та 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року 

№ 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 

п.п. 4.2.8.10 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.020 для 

проведення разового захисту дисертації Анатолія БУРЯЧЕНКО на тему 

«Відповідальність за невиконання обов’язку щодо надання утримання у 

сімейному праві», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки 

кафедри цивільного права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– рецензентки – докторки юридичних наук, професорки кафедри 

міжнародного та європейського права Вікторії КОЖЕВНИКОВОЇ;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри цивільного права та процесу Галини АНІКІНОЇ; 

– опонента – доктора юридичних наук, професора, провідного 

наукового співробітника відділу проблем приватного права Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка 

Ф.Г. Бурчака Миколи СТЕФАНЧУКА; 



– опонентки – докторки юридичних наук, професорки, професорки 

кафедри цивільного права та процесу Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет» Марії МЕНДЖУЛ. 

2. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.021 для 

проведення разового захисту дисертації Володимира БАБІЙЧУКА на тему 

«Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої атракціонами», поданої на 

здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за 

спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови – докторки юридичних наук, професорки кафедри 

міжнародного та європейського права Вікторії КОЖЕВНИКОВОЇ;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, професорки 

кафедри цивільного права та процесу Надії БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКОЇ;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри цивільного права та процесу Галини АНІКІНОЇ; 

– опонента – доктора юридичних наук, професора, завідувача 

кафедри цивільного права Національного університету «Одеська 

юридична академія» Євгена ХАРИТОНОВА; 

– опонентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, завідувачки 

кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна Олени УСТИМЕНКО. 

3. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.022 для 

проведення разового захисту дисертації Юлії СУСЬ на тему «Спадкові 

права подружжя», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки 

кафедри цивільного права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри цивільного права та процесу Марини БОРИСЛАВСЬКОЇ;  

– рецензентки  – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри цивільного права та процесу Ірини СЕРДЕЧНОЇ; 

– опонента – доктора юридичних наук, професора, провідного 

наукового співробітника відділу проблем приватного права Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка 

Ф.Г. Бурчака Миколи СТЕФАНЧУКА; 

– опонентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри цивільного права Національного університету «Одеська 

юридична академія» Юлії КРИВЕНКО. 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перша проректорка      Ірина КОВТУН 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

26 вересня 2022 року, протокол № 5 

м. Хмельницький 

 

Про уточнення теми дисертації  

аспіранту КОЛОМІЙЧУКУ В’ячеславу Олеговичу  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

кримінального права та процесу, кандидата юридичних наук, доцента 

Сергія КРУШИНСЬКОГО, відповідно до пунктів 10, 14, 24, 26 Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, 

враховуючи рішення кафедри кримінального права та процесу від 02 

вересня 2022 року, протокол № 2,  

 

вчена рада вирішила: 

 
Уточнити тему дисертації здобувачу наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право КОЛОМІЙЧУКУ В’ячеславу 
Олеговичу, виклавши її у такому формулюванні: «Правові засади 
кримінальної відповідальності та протидії рейдерству в Україні» 
(науковий керівник – доктор юридичних наук, професор САМСІН Ігор 
Леонович). 
 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перша проректорка                Ірина КОВТУН

     

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 4 

26 вересня 2022 року, протокол № 5 

м. Хмельницький 
 

Про  затвердження індивідуального навчального плану, 

індивідуального плану наукової роботи та теми дисертації аспіранту  

КУВІЛІ Олександру Івановичу 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС, відповідно до пунктів 10 та 

26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 року №261,  враховуючи рішення кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права від 21 вересня 2022 року, 

протокол № 3,   

 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити індивідуальний навчальний план, індивідуальний план 

наукової роботи та тему дисертації аспіранту за спеціальністю 081 Право 

КУВІЛІ Олександру Івановичу, виклавши її у такому формулюванні: 

«Адміністративно-правове забезпечення доступу осіб з інвалідністю до 

правосуддя» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 

САМСІН Ігор Леонович). 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої  

ради, перша проректорка                                        Ірина КОВТУН  

 

 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

26 вересня 2022 року, протокол № 5 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку збірника тез 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Двадцять перші осінні юридичні читання»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ про рекомендацію до друку збірника тез 

Міжнародної науково-практичної конференції Двадцять перші осінні 

юридичні читання «Актуальні проблеми юридичної науки», яка 

відбудеться 6 жовтня 2022 року, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції Двадцять перші осінні юридичні читання 

«Актуальні проблеми юридичної науки». 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої  

ради, перша проректорка   Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

26 вересня 2022 року, протокол № 5 

м. Хмельницький 

Про затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників на тему «Методика викладання 

юридичних освітніх компонентів»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу 

підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження програми 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників на тему «Методика викладання юридичних освітніх 

компонентів» керуючись вимогами ч. 3. ст. 60 Закону України «Про вищу 

освіту», п. 6, 9, 10 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, враховуючи рішення 

методичної ради університету від 25 серпня 2022 року, протокол № 1. 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити програму підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників на тему «Методика викладання 

юридичних освітніх компонентів». 
 

 

 

Головуюча на засіданні вченої  

ради, перша проректорка      Ірина КОВТУН 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

26 вересня 2022 року, протокол № 5 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу 

підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про визнання документів про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800; пунктів 2.4., 4.2. Положення про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, 

затвердженого рішенням вченої ради  26 квітня 2021 року, протокол №12, 

та уведеного в дію наказом від 27 квітня 2021 р. № 188/21, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету відповідно до 

списку, що додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої  

ради, перша проректорка                                       Ірина КОВТУН 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 8 

26 вересня 2022 року, протокол № 5 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуального плану наукової роботи та теми 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за 

спеціальністю 081 Право ЗАЯЦЬ Ользі Степанівні 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри теорії 

та історії держави і права Леоніда МІСІНКЕВИЧА, враховуючи рішення 

засідання кафедри теорії та історії держави і права від 23 вересня 2022 

року, протокол № 2, беручи до уваги інформацію докторантки кафедри 

щодо затвердження теми дисертації та відповідно до п. п. 10, 14 Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261,   

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити індивідуальний план наукової роботи та тему дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 081 Право 

ЗАЯЦЬ Ользі Степанівні, виклавши її у такому формулюванні: 

«Інтенціональний аналіз професійної адвокатської діяльності: 

філософсько-правовий дискурс» (науковий консультант –д.ю.н., проф. 

ОМЕЛЬЧУК О. М.); 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої  

ради, перша проректорка            Ірина КОВТУН  
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