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рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 28 жовтня 2022 року, протокол № 6 
 

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

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

Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 28 жовтня 2022 року, 

протокол № 6: 

             1.1. Про обрання делегатів на З’їзд представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання членів Вищої 

ради правосуддя; 

1.2. Про затвердження голів екзаменаційних комісій у 2022-2023 

навчальному році; 

            1.3. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 Право; 

            1.4. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування; 

 1.5. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 



здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

 1.6. Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи 

докторантів, тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук 

за спеціальністю 081 Право; 

 1.7. Про затвердження ГАНУЩИН Соломії Несторівні 

індивідуального плану наукової роботи та теми дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування; 

1.8. Про заміну наукового керівника аспіранту Андрію 

Володимировичу МЕЛЬНИКУ; 

1.9. Про моніторинг якості знань студентів за результатами 

навчання у 2 семестрі 2021-2022 навчального року; 

1.10. Про затвердження змін до Інструкції з діловодства 

університету; 

            1.11. Про рекомендацію до друку підручника Марії БЛІХАР, Олега 

ОМЕЛЬЧУКА, Олени ЧЕРНЯК «Міжнародне економічне право. Особлива 

частина»; 

1.12. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

1.13. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 

1.14. Про затвердження загальної короткострокової програми 

підвищення кваліфікації «Компоненти і технології розвитку лідерства на 

державній службі»; 

1.15. Про визнання документів про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників університету; 

1.16. Про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо 

прийому студентів на навчання у 2022 році (станом на 28 жовтня 2022 

року); 

1.17. Про присвоєння вченого звання професора Андрію 

ВОЙЦЕЩУКУ. 

1.18. Про рекомендацію до друку монографії Ольги ЗАЯЦЬ 

«Інтенціональні детермінанти професійної адвокатської діяльності». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого 

секретаря університету Світлану ЯКИМЧУК. 

 

 

 

Ректор університету                         Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

Про обрання делегатів на З’їзд представників юридичних  

вищих навчальних закладів та наукових установ  

для обрання членів Вищої ради правосуддя 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЯКИМЧУК щодо обрання делегатів на З’їзд 

представників вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ 

для обрання членів Вищої ради правосуддя за квотою юридичних вищих 

навчальних закладів та наукових установ, беручи до уваги лист-

повідомлення Міністерства освіти і науки України керівникам вищих 

юридичних навчальних закладів та наукових установ від 26.10.2022  року 

№1/12661-22 та Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2022 

року № 954, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Обрати делегатами для участі у З’їзді від університету:  

–  ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста 

України ОМЕЛЬЧУКА Олега Миколайовича; 

–  декана юридичного факультету, доцента кафедри кримінального права 

та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, кандидата юридичних наук, доцента ЗАХАРЧУКА Віктора 

Миколайовича.  

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету               Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження голів екзаменаційних комісій 

у 2022-2023 навчальному році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію деканеси факультету 

управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО та декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА, керуючись вимогами п. 2 ст. 6 Закону 

України  «Про вищу освіту»  від 01 липня 2014 року №1556-VII, 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 року № 376 

«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 

травня 2021 р. № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової 

передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) 

та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту», п. 1 розділу 2 Положення про екзаменаційну 

комісію з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра, 

магістра у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова, затвердженого рішенням вченої ради університету 28 грудня 

2015 року, протокол № 7, введеного в дію наказом університету від 29 

грудня 2015 року № 788/15 (в редакції, затвердженою рішенням вченої 

ради університету від 23 листопада 2020 року, протокол № 6, введеною в 

дію наказом університету від 24 листопада 2020 року № 631/20), 

 

 
вчена рада вирішила: 

 

1.Затвердити: 

1.1. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Управління та 

адміністрування денної та заочної форми навчання, магістра за 



спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування денної та заочної форми навчання 

– завідувача кафедри державного управління та адміністрування, доктора 

наук з державного управління, доцента Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО; 

1.2. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі 

знань 07 Управління та адміністрування денної форми навчання, магістра 

за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування денної та заочної форми навчання – професора кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доктора 

економічних наук, доцента Павла ІЖЕВСЬКОГО; 

1.3. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхуваннягалузі знань 07 Управління та адміністрування 

денної форми навчання – професора кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування доктора економічних наук, професора 

Віктора СИНЧАКА. 

1.4. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування 

денної та заочної форми навчання – доцента кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування кандидата економічних наук, 

доцента Аллу КРУШИНСЬКУ; 

1.5. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 

Сфера обслуговування – завідувача кафедри державного управління та 

адміністрування, доктора наук з державного управління, доцента Едуарда 

ЩЕПАНСЬКОГО. 

1.6. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право 

галузі знань 08 Право денної та заочної форми навчання, магістра за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право денної та заочної форми 

навчання – завідувачку кафедри цивільного права та процесу, докторку 

юридичних наук, професорку, заслужену юристку України Світлану 

ГРИНЬКО; 

1.7. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота – заслуженого працівника 

соціальної сфери, директора Управління виконавчої дирекції Фонду 



соціального страхування України в Хмельницькій області, доцента 

кафедри публічного управління та адміністрування, кандидата наук з 

державного управління Сергія КІНДЗЕРСЬКОГО; 

1.8. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека заочної форми 

навчання – професорку кафедри кримінального права та процесу, 

докторку юридичних наук, доцентку Юлію ЦИГАНЮК; 

1.9. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне 

право денної форми навчання – професорку кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидатку юридичних наук, професорку Олену 

ЧЕРНЯК. 

2. Деканам факультетів сприяти забезпеченню участі у складі 

екзаменаційних комісій представників роботодавців та їх об’єднань та /або 

працівників науково-дослідних установ. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету             Олег ОМЕЛЬЧУК
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 3 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: 

цивільного права та процесу Світлани ГРИНЬКО, теорії та історії держави 

і права Леоніда МІСІНКЕВИЧА, трудового, земельного та господарського 

права Івана КОСТЯШКІНА, кримінального права та процесу Сергія 

КРУШИНСЬКОГО, професорки міжнародного та європейського права 

Олени ЧЕРНЯК, доцентки кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Олени ГАЛУС, враховуючи рішення засідання кафедр 

цивільного права та процесу від 24 жовтня 2022 року, протокол № 4, теорії 

та історії держави і права від 24 жовтня 2022 року, протокол № 3, 

трудового, земельного та господарського права від 20 жовтня 2022 року, 

протокол № 4, конституційного, адміністративного та фінансового права 

від 26 жовтня 2022 року, протокол № 4, кримінального права та процесу 

від 18 жовтня 2022 року, протокол № 3, міжнародного та європейського 

права від 24 жовтня № 4, беручи до уваги інформацію аспірантів кафедр 

щодо затвердження тем дисертацій та відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261,   

 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів за спеціальністю 081 Право: 

 БАБІЮ Сергію Арсеновичу; 

 БІЛЕЦЬКОМУ Назарію Тарасовичу; 

 БОБОШКУ Олександру Владиславовичу; 



 БОДНАРЧУКУ Денису Ігоровичу; 

 БОРСУКУ Валерію Олексійовичу; 

 ВАГІНІЙ Ірині Дмитрівні; 

 ВЖЕШНЕВСЬКІЙ Оксані Миколаївні; 

 ВІТУШИНСЬКІЙ Олександрі Олександрівні; 

 ДЗЮБАКУ Олександру Васильовичу; 

 ЗАХАРКЕВИЧУ Володимиру Васильовичу; 

 ІВАНІСОВУ Роману Валерійовичу; 

 КОЗИЧУ Тарасу Миколайовичу; 

 КОНОВАЛЕНКУ Андрію Григоровичу; 

 КОСІДЛУ Володимиру Михайловичу; 

 КРУТНЮ Івану Володимировичу; 

 КСЬОНДЗИКУ Юрію Юрійовичу; 

 МАНЮКУ Денису Валерійовичу; 

 МІСЯЦЮ Віталію Петровичу; 

 ПАВЛОВІЙ Анні Сергіївні; 

 ПАЛІЙЧУКУ Володимиру Богдановичу; 

 ПАРФЬОНОВІЙ Анастасії Миколаївні; 

 ПАЦЮКУ Олексію Дмитровичу; 

 ПІДОПРИГОРІ Вадиму Івановичу; 

 САЛАЗСЬКОМУ Олександру Степановичу; 

 САМАРІ Віталію Сергійовичу; 

 СИТЕНКУ Григорію Олексійовичу; 

 УРОДІ Олександру Вячеславовичу; 

 ЧУБАТОМУ Юрію Сергійовичу; 

 ЯКИМЕЦЬ Марині Олександрівні. 

 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії:  

- по кафедрі цивільного права та процесу: 

- БОРСУКУ Валерію Олексійовичу «Позбавлення батьківських 

прав у сімейному праві» (наукова керівниця – к.ю.н., доц. 

СЕРДЕЧНА І. Л.); 

- ВАГІНІЙ Ірині Дмитрівні «Договірне регулювання сімейних 

відносин між матір’ю, батьком і дітьми » (наукова керівниця –– 

к.ю.н., доц. АНІКІНА Г. В.); 

- КСЬОНДЗИКУ Юрію Юрійовичу «Принцип добросовісності за 

цивільним договірним правом України та скандинавських країн» 

(наукова керівниця –– д.ю.н., проф. ГРИНЬКО С. Д.); 



- ПАВЛОВІЙ Анні Сергіївні  «Розподіл майна подружжя у 

сімейному праві » (науковий керівник –– д.ю.н., проф. ВАТРАС 

В. А); 

- САЛАЗСЬКОМУ Олександру Степановичу «Зловживання правом 

як поведінка учасника цивільних відносин» (наукові керівники –– 

к.ю.н., проф. БІЛОУСОВ Ю. В., д.ю.н., доц. КУЛІНІЧ О. О. 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); 

 

- по кафедрі кримінального права та процесу: 

- ВІТУШИНСЬКІЙ Олександрі Олександрівні «Судовий контроль 

законності рішень слідчого судді, які не підлягають оскарженню» 

(наукова керівниця –д.ю.н., доц. ЦИГАНЮК Ю. В.); 

- ДЗЮБАКУ Олександру Васильовичу «Розсуд слідчого судді у 

кримінальному провадженні» (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

КРУШИНСЬКИЙ С. А.); 

- ПАРФЬОНОВІЙ Анастасії Миколаївні «Кримінальна 

відповідальність за колабораційну діяльність» (науковий керівник 

–д.ю.н., проф. ОМЕЛЬЧУК О. М.); 

- ПІДОПРИГОРІ Вадиму Івановичу «Умисне вбивство, поєднане із 

зґвалтуванням або сексуальним насильством, вчинене в умовах 

воєнного стану, за кримінальним правом України» (наукова 

керівниця – к.ю.н., доц. ПЛИСЮК Н. М.); 

- УРОДІ Олександру Вячеславовичу «Гарантії діяльності 

захисника під час досудового розслідування» (наукова керівниця 

–д.ю.н., доц. ЦИГАНЮК Ю. В.); 

- ЯКИМЕЦЬ Марині Олександрівні «Кримінально – правова 

характеристика примусових заходів виховного характеру, які 

застосовуються до неповнолітніх» (науковий керівник –д.ю.н., 

проф. ОМЕЛЬЧУК О. М.); 

 

-  по кафедрі конституційного, адміністративного та 

фінансового права: 

- БОБОШКУ Олександру Владиславовичу «Визначення прибутку 

постійного представництва в умовах диджиталізації: міжнародно-

правовий аспект» (наукова керівниця – к.ю.н., доц. СТОРОЖУК 

І. П.); 

- ВЖЕШНЕВСЬКІЙ Оксані Миколаївні «Адміністративно-правові 

засади забезпечення цифровізації діяльності органів публічної 

адміністрації в Україні» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

БУХАНЕВИЧ О. М.); 

- ЗАХАРКЕВИЧУ Володимиру Васильовичу «Правовий статус 

органів  публічної адміністрації у сфері забезпечення  



енергетичної ефективності» (наукова керівниця – к.ю.н., доц. 

ГАЛУС О. О.); 

- КОНОВАЛЕНКУ Андрію Григоровичу «Адміністративно-

правові засади реалізації державної політики України в сфері 

енергетики в умовах євроінтеграції» (наукова керівниця – к.ю.н., 

доц. РИЖУК І. В.); 

- КОСІДЛУ Володимиру Михайловичу  «Адміністративно-правові 

засади управління об’єктами державної власності в Україні» 

(наукова керівниця – д.ю.н., проф. ІВАНОВСЬКА А. М.); 

- КРУТНЮ Івану Володимировичу « Правові засади податкового  

стимулювання діяльності самозайнятих осіб.» (науковий керівник 

– д.ю.н., проф. САМСІН І. Л.); 

- МАНЮКУ Денису Валерійовичу «Правове регулювання 

фінансування місцевих загальних судів в Україні» (наукова 

керівниця – к.ю.н., доц. СТОРОЖУК І. П.); 

- ПАЦЮКУ Олексію Дмитровичу «Адміністративно-правове 

регулювання виробництва та обігу цементу в Україні» (науковий 

керівник – д.ю.н., проф. БРИГІНЕЦЬ О. О.); 

- САМАРІ Віталію Сергійовичу «Забезпечення права на касаційне 

оскарження як принцип адміністративного судочинства» 

(науковий керівник – д.ю.н., проф. СТЕЦЕНКО С. Г.); 

- СИТЕНКУ Григорію Олексійовичу «Адміністративно-правове 

регулювання обігу цифрових валют» (науковий керівник – д.ю.н., 

проф. БРИГІНЕЦЬ О. О.); 

- ЧУБАТОМУ Юрію Сергійовичу «Адміністративно-правові 

засади забезпечення мобільного зв’язку в Україні» (наукова 

керівниця – к.ю.н. ТОКАР А. М.); 

 

- по кафедрі теорії та історії держави та права: 

- БАБІЮ Сергію Арсеновичу «Демократизація правової держави в 

умовах глобалізації: філософсько-правовий вимір» (науковий 

керівник – д.ф.н., проф. БЛІХАР В. С. (Львівський державний 

університет внутрішніх справ); 

  

- по кафедрі трудового, земельного та господарського права: 

- БОДНАРЧУКУ Денису Ігоровичу «Практика Європейського суду 

з прав людини як джерело трудового права України» (наукова 

керівниця – к.ю.н., доц. АНДРУШКО А. В.); 

- ПАЛІЙЧУКУ Володимиру Богдановичу «Практика 

Європейського суду з прав людини як джерело земельного права 

України»  (науковий керівник – д.ю.н., проф. КОСТЯШКІН І. О.); 

 

- по кафедрі міжнародного та європейського права: 



- ІВАНІСОВУ Роману Валерійовичу «Європеїзація цивільного 

законодавства України» (наукова керівниця – к.ю.н., проф. 

ЧЕРНЯК О. Ю.); 

- КОЗИЧУ Тарасу Миколайовичу «Захист прав споживачів 

фінансових послуг в контексті адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС» (наукова керівниця – к.ю.н., доц. 

ЛОЗІНСЬКА С. В.); 

- МІСЯЦЮ Віталію Петровичу «Правомірне втручання держави в 

право власності в практиці Європейського суду з прав людини» 

(наукова керівниця – к.ю.н., проф. ЧЕРНЯК О. Ю.). 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 4 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

враховуючи рішення кафедри публічного управління та адміністрування 

від 19 жовтня 2022 року, протокол № 3, беручи до уваги інформацію 

аспірантів кафедри щодо затвердження тем дисертацій, відповідно до п. п. 

10, 14, 24, 26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 р. №261,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування: 

- КЛІМОВУ Вадиму Анатолійовичу;   

- КОНДРАТЮКУ Олександру  Олександровичу; 

- МОРОЗ Валерії Анатоліївні; 

- СТРУТИНСЬКОМУ Олегу Любомировичу; 

- ЛУКАШУК Валентині Сергіївні; 

- ЮРИЧИНІЙ Ірині Анатоліївні. 

 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії:  

- КЛІМОВУ Вадиму Анатолійовичу «Організаційно-правовий 

механізм реалізації компетенції суб’єктів публічного управління» 

(науковий керівник – к.ю.н., доц. ГАВРІК Р. О.);   



- КОНДРАТЮКУ Олександру  Олександровичу «Державне 

управління у сфері інформаційної безпеки закладів охорони 

здоров’я» (наукова керівниця ––  д.держ.упр., доц.  

МАТВЕЙЧУК Л. О.); 

- ЛУКАШУК Валентині Сергіївні «Державна політика у сфері 

охорони культурної спадщини України у контексті  

евроінтеграційних процесів» (науковий керівник – д.дер.упр., 

доц.  ЩЕПАНСЬКИЙ Е. В.); 

- МОРОЗ Валерії Анатоліївні «Державне регулювання процесів 

імпортозаміщення на вітчизняному фармацевтичному ринку» 

(наукова керівниця – к.держ.упр., доц.  ПІДЛІСНА Т. В.); 

- СТРУТИНСЬКОМУ Олегу Любомировичу «Удосконалення 

державної політики у сфері альтернативних джерел енергії в 

Україні» (наукова керівниця –– д. держ.упр., доц. ШЕВЧУК І. В.); 

- ЮРИЧИНІЙ Ірині Анатоліївні «Організаційний механізм 

публічного управління місцевим економічним розвитком в 

умовах європейської інтеграції»  (наукова керівниця – к.е.н., доц.  

ТЕРЕЩЕНКО Т. В.). 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 5 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Наталії 

ЗАХАРКЕВИЧ, враховуючи рішення кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування від 20 жовтня 2022 року, протокол № 3, 

беручи до уваги інформацію аспірантів кафедри щодо затвердження тем 

дисертацій, відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261,  

   

 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні 

плани наукової роботи аспірантів за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування: 

- ВАРГАТОМУ Іллі Юрійовичу; 

- ГРИШНЮКУ Олександру Михайловичу;  

- КОРБІ Валерію Юрійовичу; 

- КУЛЬБАЧНОМУ Владиславу Борисовичу; 

- ПРОКОПОВУ Віктору Олександровичу;  

- ТЕРЛИЧУ Андрію Валерійовичу; 

- ТОКАРУ Івану Ігоровичу. 

 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії:  



- ВАРГАТОМУ Іллі Юрійовичу «Бюджетне фінансування 

підготовки кадрів у сфері публічного управління» (наукова 

керівниця – к.е.н., доц. ЗАХАРКЕВИЧ Н. П.); 

- ГРИШНЮКУ Олександру Михайловичу «Страхування ризиків 

природного походження в господарській діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників» (наукова керівниця – 

к.е.н., доц.  КРУШИНСЬКА А. В.);  

- КОРБІ Валерію Юрійовичу «Страхування іпотечних ризиків у 

механізмі кредитування житла» (наукова керівниця – к.е.н., доц.  

КРУШИНСЬКА А. В.); 

- КУЛЬБАЧНОМУ Владиславу Борисовичу «Фінансовий механізм 

розвитку міжнародних автоперевезень в Україні» (науковий 

керівник – д.е.н., проф. СИНЧАК В. П.); 

- ПРОКОПОВУ Віктору Олександровичу «Фінансові інструменти 

стимулювання, розроблення та впровадження «зелених» 

інновацій» (наукова керівниця – д.е.н., проф  ЧМИР О. С.);  

- ТЕРЛИЧУ Андрію Валерійовичу «Управління фінансовими 

ризиками на ринку автострахування» (наукова керівниця – к.е.н., 

доц.  КРУШИНСЬКА А. В.); 

- ТОКАРУ Івану Ігоровичу «Фінансові інструменти стимулювання 

розвитку вітчизняних стартапів» (наукова керівниця – к.е.н., доц.  

АРЗЯНЦЕВА Д. А.). 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи докторантів, тем 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 

081 Право  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

міжнародного та європейського права Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ, доцентки 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Олени 

ГАЛУС, враховуючи рішення засідання кафедр міжнародного та європейського 

права від 24 жовтня № 4, конституційного, адміністративного та фінансового 

права від 26 жовтня 2022 року, протокол № 4, беручи до уваги інформацію 

докторантів кафедр щодо затвердження тем дисертацій 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: 
 

1. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи докторантів за спеціальністю 

081 Право: 

- БЕРЕЖНЮКУ Владиславу Михайловичу. 

- ШЕВЧУКУ Михайлу Олександровичу;  

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук:  

- БЕРЕЖНЮКУ Владиславу Михайловичу «Застосування принципу 

індивідуалізації покарання у Міжнародному кримінальному суді» 

(наукова консультантка – д.ю.н. КОЖЕВНИКОВА В. О.); 

- ШЕВЧУКУ Михайлу Олександровичу «Правове регулювання 

інформаційної безпеки в Україні» (науковий консультант – д.ю.н., 

проф. БУХАНЕВИЧ О. М.). 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 7 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження ГАНУЩИН Соломії Несторівні індивідуального 

плану наукової роботи та теми дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

враховуючи рішення кафедри публічного управління та адміністрування 

від 19 жовтня 2022 року, протокол № 3, 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: 

 

1. Затвердити індивідуальний план наукової роботи докторанта за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування ГАНУЩИН 

Соломії Несторівні. 

2. Затвердити ГАНУЩИН Соломії Несторівні тему дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук  «Публічне управління у системі 

ціннісних координат формування громадянського суспільства в Україні» 

(науковий консультант – д. держ.упр., доц.  ШЕВЧУК І. В.). 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 8 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 
 

Про заміну наукового керівника аспіранту Андрію МЕЛЬНИКУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС, відповідно до поданої заяви 

аспіранта та рішення кафедри теорії та історії держави і права від 24 

жовтня 2022 року, протокол № 3, відповідно до 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,   

 

 
вчена рада вирішила: 

 

Аспіранту МЕЛЬНИКУ Андрію Володимировичу призначити 

наукового керівника д.ю.н., професора, професора кафедри теорії та історії 

держави і права САВЕНКА Віктора Васильовича у зв’язку з звільненням з 

університету попереднього керівника д.ю.н., професорки ВОВК Вікторії 

Миколаївни.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

27 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про моніторинг якості знань студентів за результатами навчання  

у 2 семестрі 2021-2022 навчального року 

 

Заслухавши інформацію деканеси факультету управління та 

економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, декана юридичного факультету Віктора 

ЗАХАРЧУКА про моніторинг якості знань студентів факультету 

управління та економіки, юридичного факультету за результатами навчання 

у 2 семестрі 2021-2022 навчального року, 

 

вчена рада вирішила: 

 

 З метою подальшого удосконалення освітнього процесу на 

факультетах університету: 

1. Деканам факультетів: 

1.1. забезпечити неухильне дотримання чинних нормативних вимог з 

питань організації освітнього процесу; 

1.2. здійснювати постійний моніторинг стану поточної успішності та 

відвідуваності навчальних занять студентами університету; 

1.3. організувати повторне вивчення навчальних дисциплін, для 

студентів, які за підсумками навчання в семестрі мають академічну 

заборгованість; 

1.4. організовувати що семестру опитування студентів щодо якості 

надання освітніх послуг; 

1.5. інформувати науково-педагогічних працівників про результати 

опитування студентів щодо якості надання освітніх послуг. 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. довести до відома науково-педагогічних працівників результати 

навчання студентів університету у 2 семестрі 2021-2022 навчального року 

та обговорити їх на чергових засіданнях кафедр; 

2.2. на засіданнях кафедр систематично розглядати питання стану 

успішності та результатів поточного і підсумкового контролю з метою 

глибокого системного аналізу якісних та кількісних показників успішності 



студентів в розрізі навчальних дисциплін та науково-педагогічних 

працівників, які забезпечують їх викладання; 

2.3. за погодженням з деканом факультету визначити науково-

педагогічних працівників, які будуть проводити заняття в рамках 

повторного вивчення навчальних дисциплін. 

3. Науково-педагогічним працівникам: 

3.1. здійснювати об’єктивне, повне оцінювання усіх видів навчальної 

роботи студентів відповідно до розроблених критеріїв оцінювання; 

3.2. неухильно дотримуватись розроблених навчальними відділами 

факультетів та кафедрами розкладів занять та графіків проведення 

навчальних консультацій. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до Інструкції з діловодства університету. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першої проректорки Ірини 

КОВТУН щодо затвердження змін до Інструкції з діловодства в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 

керуючись п.4.2.8.26 Статуту університету, враховуючи рішення 

методичної ради від 25 жовтня 2022 року № МР-2/2, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до Інструкції з діловодства в Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету              Олег ОМЕЛЬЧУК
      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку підручника  

Марії БЛІХАР, Олега ОМЕЛЬЧУКА, Олени ЧЕРНЯК  

«Міжнародне економічне право. Особлива частина»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професорки кафедри 

міжнародного та європейського права, кандидатки юридичних наук, 

професорки Олени ЧЕРНЯК, врахувавши рішення кафедри міжнародного 

та європейського права від 24 жовтня 2022 року, протокол № 4 та рішення 

методичної ради від 25 жовтня 2022 року № МР-2/3 щодо рекомендації до 

друку підручника докторки юридичних наук, професорки, професорки 

кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, 

психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка» Марії БЛІХАР, доктора юридичних наук, професора, ректора 

ХУУП імені Леоніда Юзькова Олега ОМЕЛЬЧУКА, кандидатки 

юридичних наук, професорки, професорки кафедри міжнародного та 

європейського права ХУУП імені Леоніда Юзькова Олени ЧЕРНЯК 

«Міжнародне економічне право. Особлива частина», 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку підручник Марії БЛІХАР, Олега 

ОМЕЛЬЧУКА, Олени ЧЕРНЯК «Міжнародне економічне право. Особлива 

частина». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

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 70.895.023 для 

проведення разового захисту дисертації Івана БОЙЧЕНЮКА на тему 

«Застосування ефективних способів захисту земельних прав громадян 

України в адміністративному судочинстві», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у 

складі:  

– голови – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Олександра 

БРИГІНЦЯ;  

– рецензента – доктора юридичних наук, професора, завідувача 

кафедри трудового, земельного та господарського права Івана 

КОСТЯШКІНА;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, доцента 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Романа 

ГАВРІКА; 

– опонентки – професорки кафедри адміністративного права та 

процесу Науково-навчальний Інститут права Київського національного 



університету імені Тараса Шевченка, докторки юридичних наук, доцентки, 

Наталії ЗАДИРАКИ; 

– опонентки – професорки кафедри адміністративного та 

конституційного права факультету морського права Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, докторки 

юридичних наук, професорки Надії БОРТНИК. 

2. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.024 для 

проведення разового захисту дисертації Лариси ГРИЦИШИНОЇ на тему 

«Припинення шлюбу в 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 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 – докторки юридичних наук, професорки, професорки 

кафедри цивільного права та процесу Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет Марії МЕНДЖУЛ. 

3. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.025 для 

проведення разового захисту дисертації В’ячеслава КОЛОМІЙЧУКА на 

тему «Правові засади кримінальної відповідальності за здійснення 

рейдерства», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 

08 Право за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови – доктора юридичних наук, професора, професора кафедри 

кримінального права та процесу Віктора НАЛУЦИШИНА;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, завідувача 

кафедри кримінального права та процесу Сергія КРУШИНСЬКОГО;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, декана 

юридичного факультету Віктора ЗАХАРЧУКА; 

– опонентки – докторки юридичних наук, професорки, професорки 

кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» Юлії ЛЕГЕЗИ; 

– опонентки – докторки юридичних наук, професорки, професорки 

кафедри адміністративного та фінансового права Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Юлії 

ВОЛКОВОЇ. 



4. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.026 для 

проведення разового захисту дисертації Ірини СЕМЕНЮК на тему 

«Звільнення від покарання за законодавством України та держав 

Європейського Союзу: порівняльна характеристика», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 

Право у складі:  

– голови – доктора юридичних наук, професора, професора кафедри 

кримінального права та процесу Віктора НАЛУЦИШИНА;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, завідувача 

кафедри кримінального права та процесу Сергія КРУШИНСЬКОГО;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри кримінального права та процесу Тетяни НІКІФОРОВОЇ; 

– опонентки – докторки юридичних наук, доцентки, професорки 

кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 підготовки 

фахівців для підрозділів слідства Львівського державного університету 

внутрішніх справ Зої ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО; 

– опонентки – кандидатки юридичних наук, старшої наукової 

співробітниці Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України Катерини НОВІКОВОЇ. 

 

 

 

          Голова вченої ради, 

          ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами 

 

Відповідно до пункту 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про 

вищу освіту», пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 347, пункту 4.2.8.9 Статуту університету, 

підрозділу 3.8 Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права, затвердженого 

рішенням вченої ради університету від 05 липня 2016 року, протокол № 

16, і уведеного в дію наказом університету від 08 липня 2016 року № 

359/16 (в редакції рішення вченої ради від 29 травня 2017 року, протокол 

№ 14, уведеного в дію наказом університету від 06 червня 2017 року № 

279/17), та на підставі рішення методичної ради університету від 

25 жовтня 2022 року, № МР-2/5, 

 

вчена рада вирішила: 
 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету 

від 25 серпня 2022 року, протокол № 1, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                                           Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 
 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 14 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 
Про затвердження загальної короткострокової програми підвищення 

кваліфікації «Компоненти і технології розвитку лідерства на 

державній службі» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу 

підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК, керуючись вимогами ч. 3. 

ст. 60 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до пунктів 12, 13 

Положення про систему професійного навчання державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06.02.2019 р. № 106, враховуючи рішення методичної ради університету 

від 25 жовтня 2022 року, протокол № 2. 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити загальну короткострокову програму підвищення 

кваліфікації «Компоненти і технології розвитку лідерства на державній 

службі». 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                                            Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 15 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

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 

та відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800; п. п. 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. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 16 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо прийому 

студентів на навчання у 2022 році 

(станом на 28 жовтня 2022 року). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Алли ТОКАР про підсумки роботи приймальної 

комісії університету щодо прийому студентів на навчання у 2022 році, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Визнати роботу приймальної комісії  станом на 28 жовтня 2022 

року задовільною. 

2. З метою більш ефективного формування контингенту 

абітурієнтів на листопад 2022 року активізувати здійснення 

профорієнтаційних заходів, рекламну кампанію наявних в університеті 

спеціальностей, у тому числі в загальноосвітніх навчальних закладах 

Хмельницької області та закладах вищої освіти. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету             Олег ОМЕЛЬЧУК
      

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 17 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання професора  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЯКИМЧУК про присвоєння вченого звання 

професора по кафедрі публічного управління та адміністрування Андрію 

ВОЙЦЕЩУКУ та керуючись наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14 січня 2016 року № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння 

вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 

183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної комісії Ірини 

КОВТУН щодо результатів таємного голосування, яке відбувалося в 

електронному режимі з використанням програмного забезпечення 

додатків Google Meet та Google Forms, що забезпечують анонімність і 

верифікованість такого голосування, 

 

вчена рада вирішила: 

 
1. Затвердити протокол лічильної комісії. 
2. Присвоїти ВОЙЦЕЩУКУ Андрію Дмитровичу вчене звання 

професора по кафедрі публічного управління та адміністрування. 
 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                   Олег ОМЕЛЬЧУК

     
 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 18 

28 жовтня 2022 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку монографії Ольги ЗАЯЦЬ 

«Інтенціональні детермінанти професійної адвокатської діяльності» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри теорії 

та історії держави і права Леоніда МІСІНКЕВИЧА та врахувавши рішення 

кафедри від 24 жовтня 2022 року, протокол № 3 щодо рекомендації до 

друку монографії Ольги ЗАЯЦЬ «Інтенціональні детермінанти 

професійної адвокатської діяльності», керуючись п. 4.2.8.32, Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

п. 3.2.33 Положення про вчену раду, затвердженого рішенням вченої ради 

університету від 19 лютого 2018 року, протокол № 8, і уведеним в дію 

наказом університету від 06 березня 2018 року № 123/18, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку монографію Ольги ЗАЯЦЬ «Інтенціональні 

детермінанти професійної адвокатської діяльності». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
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