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НАКАЗУЮ: 
 

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

протокол № 8: 

1.1. Про рекомендацію Леоніда ВИГОВСЬКОГО до присвоєння 

почесного звання «Заслужений працівник освіти України»; 

1.2. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

1.3. Про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо 

прийому студентів на навчання у 2022 році; 

1.4. Про підсумки роботи екзаменаційних комісій з атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра за спеціальностями: 281 Публічне управління 

та адміністрування, 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування у 2022 році; 

1.5. Про присудження ступеня магістра, присвоєння кваліфікації та 

видачу диплома (диплома з відзнакою) випускникам факультету 

управління та економіки; 



1.6. 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; 

1.7. Про затвердження індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта, теми дисертації на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

1.8. Про затвердження Положення про науково-дослідну частину 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

та положень про її структурні підрозділи; 

1.9. Про рекомендацію до друку №5-6 (89-90) за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки»; 

1.10. Про затвердження плану підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова на 2023 рік; 

1.11. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету. 

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 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Леоніда ВИГОВСЬКОГО до присвоєння  

почесного звання «Заслужений працівник освіти України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора університету Олега 

ОМЕЛЬЧУКА про рекомендацію Леоніда ВИГОВСЬКОГО до присвоєння 

почесного звання «Заслужений працівник освіти України», керуючись 

указом Президента України «Про почесні звання України» від 29 червня 

2001 року № 476/2001, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною військовою 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений 

працівник освіти України» доктору філософських наук, професору, 

завідувачу кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін та 

фізичного виховання Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Леоніду ВИГОВСЬКОМУ.  

 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

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 70.895.028 для 

проведення разового захисту дисертації Віталії ГАРМАТЮК на тему 

«Теоретико-прикладні аспекти здійснення правосуддя у кримінальному 

провадженні щодо корупційних злочинів», поданої на здобуття ступеня 

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

складі:  

– голови – докторки юридичних наук, доцентки, професорки 

кафедри кримінального права та процесу Юлію ЦИГАНЮК;  

– рецензента – 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;  

– опонентки – докторки юридичних наук, старшої наукової 

співробітниці, доцентки кафедри правосуддя Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Діани СЕРГЄЄВОЇ; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, доцента кафедри 

права Хмельницького національного університету Олександра ПУНДИ. 



2. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.029 для 

проведення разового захисту дисертації Марії ПОГРЕБНЯК на тему 

«Припинення зобов’язання з договору довічного утримання (догляду)», 

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; 

– опонентки – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки 

кафедри загальноюридичних дисциплін, цивільного права та правового 

забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права 

Наталії ФЕДОРЧЕНКО; 

– 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 70.895.030 для 

проведення разового захисту дисертації Дениса РОМАСЯ на тему 

«Цивільно-правова відповідальність за порушення авторського права», 

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;  

– рецензента – доктора юридичних наук, професора, професора 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Олександра БРИГІНЦЯ;  

– 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, доцентки 

кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного 

університету Інни ЗАЙЦЕВОЇ-КАЛАУР. 

4. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.031 для 

проведення разового захисту дисертації Тетяни ФРАНЧУК на тему 

«Адміністративно-юрисдикційні провадження в діяльності Державної 

прикордонної служби України», поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови – доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента 

Національної академії правових наук України, заслуженого юриста 



України, завідувача кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Олександра БУХАНЕВИЧА;  

– рецензента – доктора юридичних наук, професора, проректора з 

наукової роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, в.о. професора 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Романа 

ГАВРІКА; 

– опонента –доктора юридичних наук, професора, член-

кореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого 

діяча науки і техніки України, директора Полтавського юридичного 

інституту Ігоря КРИНИЦЬКОГО; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцент, професор кафедри 

приватного та публічного права Навчально-наукового інституту права та 

сучасних технологій Київського національного університету технологій та 

дизайну Юрія ДЕМ’ЯНЧУКА. 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету         Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи приймальної комісії університету 

щодо прийому студентів на навчання у 2022 році 

 

Заслухавши та обговоривши звіт 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  у 2022 році задовільною. 

2. З метою більш ефективного формування контингенту вступників у 

2023 році активізувати здійснення профорієнтаційних заходів, проведення 

рекламної кампанії наявних в університеті спеціальностей, у тому числі в 

загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької області та у закладах 

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 4 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 
 

Про підсумки роботи екзаменаційних комісій  

з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальностями: 

281 Публічне управління та адміністрування, 073 Менеджмент,  

072 Фінанси, банківська справа та страхування у 2022 році 
 

Заслухавши та обговоривши звіти голів екзаменаційних комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальностями: 281 

Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування за спеціалізацією «Територіальне 

управління та місцеве самоврядування», Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО , 073 

Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за 

спеціалізацією «Організація та управління охороною здоров’я», Павла 

ІЖЕВСЬКОГО, 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі 

знань 07 Управління та адміністрування Алли КРУШИНСЬКОЇ за 

заочною формою навчання 

 

вчена рада вирішила: 
 

1. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестацій та пропозицій екзаменаційних 

комісій щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до виконання і захисту кваліфікаційних робіт, розробити заходи для 

усунення вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

2. Деканесі факультету управління та економіки Тетяні 

ТЕРЕЩЕНКО вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестацій 

в цілому та усунення недоліків у відповідності до рекомендацій 

екзаменаційних комісій.  
 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету    Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 5 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 
 

Про присудження ступеня магістра, присвоєння кваліфікації та 

видачу диплома (диплома з відзнакою) випускникам факультету 

управління та економіки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію: 

голови екзаменаційної комісії за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

 голови екзаменаційної комісії за спеціальністю 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціалізацією 

«Організація та управління охороною здоров’я» Павла ІЖЕВСЬКОГО, 

 голови екзаменаційної комісії за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування Алли КРУШИНСЬКОЇ,  

керуючись абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» та п. 8 

розділу ІІІ Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що 

здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (в редакції 

рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 23 листопада 2020 

року, протокол № 6, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 24 листопада 

2020 року № 631 / 20), та на підставі рішень екзаменаційних комісій, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра 

публічного управління та адміністрування та видати дипломи про 

здобуття вищої освіти з галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування випускникам заочної форми навчання факультету 

управління та економіки набору 2021 року:  
 

1. Агрестахову Сергію Івановичу  



2. Агрестаховій Валентині Петрівні 

3. Атанасовій Діані Стояновій  

4. Балицькій Оксані Петрівні  

5. Барановській Марині Вікторівні 

6. Барановському Володимиру Васильовичу 

7. Бойко Ганні Юріївні 

8. Бойко Лілії Степанівні 

9. Бондару Дмитру Володимировичу  

10. Бортняку Олександру Володимировичу  

11. Войтович Віті Ігорівні  

12. Войцеховій Валентині Миколаївні  

13. Войцеховському  Василю Володимировичу 

14. Врублевській Євгенії Юріївні  

15. Гаврилюк Анастасії Андріївні 

16. Гаджук  Ользі Анатоліївні  

17. Галичу Віталію Валентиновичу 

18. Галич Ганні Василівні 

19. Герасимчуку Владиславу Руслановичу  

20. Гереті Світлані Миколаївні  

21. Діхтяренку Віктору Вікторовичу 

22. Дуранкову Володимиру Андрійовичу  

23. Дячок Юлії Василівні  

24. Заболотному Володимиру Дмитровичу 

25. Завроцькому Олексію Костянтиновичу  

26. Засоренку Миколі Юрійовичу  

27. Зимак-Закутній Наталії Олегівні  

28. Івашку Андрію Володимировичу 

29. Івашку Роману Володимировичу 

30. Івчук Вікторії Петрівні  

31. Карвану Сергію Анатолійовичу  

32. Кашулі Ігорю Вікторовичу  

33. Климко Катерині Анатоліївні 

34. Коваленко Марії Ігорівні 

35. Козюк   Оксані Степанівні 

36. Комарніцькій Лесі Валентинівні  

37. Кузю Владиславу Анатолійовичу 

38. Кузю Тарасу Анатолійовичу 

39. Купельському Валентину Анатолійовичу   

40. Лабазюк Віолеті Олександрівні 

41. Лабазюку Сергію Петровичу  

42. Левдару Михайлу Михайловичу 

43. Лівінчук Ользі Віталіївні 

44. Лубовій Анастасії Олексіївні 



45. Лукомській Олені Василівні 

46. Лукомському Павлу Андрійовичу 

47. Мазяру Дмитру Геннадійовичу  

48. Мазяр Наталії Василівні 

49. Мельнику Сергію Борисовичу  

50. Мірошніченку Дмитру Анатолійовичу  

51. Мокрицькій Ларисі Михайлівні 

52. Муляр Надії Михайлівні 

53. Одолінській Ларисі Олександрівні  

54. Одолінській Марині Сергіївні  

55. Одолінському Сергію Вікторовичу 

56. Олендрі Григорію Васильовичу 

57. Олійнику Роману Леонідовичу 

58. Олійник Олені Сергіївні  

59. Орищуку Максиму Васильовичу 

60. Островській-Малик Ірині Олександрівні  

61. Панькову Олександру Михайловичу 

62. Поплавській Марії Вікторівні  

63. Пудло Оксані Ігорівні 

64. Рейман Тамарі Леонідівні 

65. Рудь Вікторії Юріївні 

66. Самсонюк Ользі Василівні 

67. Сибізі Тетяні Петрівні 

68. Сич Дарії Вікторівні  

69. Сітарук Світлані Валеріївні 

70. Супрович Тетяні Станіславівні  

71. Сухорябі Світлані Григорівні 

72. Тарасову Антону Анатолійовичу 

73. Тарновецькому Івану Ігоровичу 

74. Терещуку Костянтину Броніславовичу  

75. Тихонюку Руслану Ігоровичу 

76. Тімковій Любові Степанівні 

77. Ткаченко Олені Олександрівні 

78. Третяк Альоні Іванівні 

79. Трохимович Руслані Миколаївні  

80. Фалюшу Владиславу Валерійовичу 

81. Цурупіній Оксані Олександрівні 

82. Цюцюрі Тарасу Романовичу 

83. Чупрун Аліні Анатоліївні  

84. Якимчук Дар’ї Леонідівні  
 

2. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра з 

менеджменту організацій і адміністрування, менеджера (управителя) 



бізнес-організації та видати дипломи про здобуття вищої освіти з галузі 

знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент 

зі спеціалізацією «Організація та управління охороною здоров’я» 

випускникам заочної форми навчання факультету управління та економіки 

набору 2021 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій 

діяльності): 

 

1. Плюті Ользі Олександрівні 

2. Таболі Надії Миколаївні 

3. Таболі Наталії Миколаївні 

 

3. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію з 

менеджменту організацій і адміністрування, менеджера (управителя) 

бізнес-організації та видати дипломи про здобуття вищої освіти з галузі 

знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент 

зі спеціалізацією «Організація та управління охороною здоров’я» 

випускникам заочної форми навчання факультету управління та економіки 

набору 2021 року:  

 

1. Гладію Михайлу Віталійовичу 

2. Дерманськаій Інні Вікторівні 

3. Єремеєву Тарасу Володимировичу 

4. Зарембі Олексію Валерійовичу 

5. Зябченку Вадиму Івановичу 

6. Зябченко Наталії Василівні  

7. Кущук Світлані Анатоліївні 

8. Нех Ірині Анатоліївні  

9. Перепилиці Альоні Юріївні 

 

4. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра 

фінансів, банківської справи та страхування та видати дипломи про 

здобуття вищої освіти з галузі знань 07 Управління та адміністрування за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань  

07 Управління та адміністрування випускникам заочної форми навчання 

факультету управління та економіки набору 2021 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

 

1. Круць Софії Юріївні 

2. Стерницькій Світлані Сергіївні 

 

5. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра 

фінансів, банківської справи та страхування та видати дипломи про 

здобуття вищої освіти з галузі знань 07 Управління та адміністрування за 



спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань  

07 Управління та адміністрування випускникам заочної форми навчання 

факультету управління та економіки набору 2021 року:  

 

1. Семенюку Роману Сергійовичу 

2. Яворській Вікторії Вадимівні 
 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 6 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

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 20 грудня 2022 року, протокол № 6, 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: 

- СКИБІ – ГАВРИЛЮКУ Олексію Віталійовичу;   

- ЯКОВЛЄВУ Сергію Юрійовичу. 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії:  

- СКИБІ – ГАВРИЛЮКУ Олексію Віталійовичу «Організаційно-

правові засади державної політики у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб»  (науковий керівник ––  д.ю.н, проф. 

ОМЕЛЬЧУК О.М.); 

- ЯКОВЛЄВУ Сергію Юрійовичу «Соціальні мережі як інструмент 

реалізації державної політики» (науковий керівник – д.держ.упр., 

доц.  ЩЕПАНСЬКИЙ Е. В.). 
 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 7 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта, теми дисертації 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 19 грудня 2022 року, протокол № 5, 

беручи до уваги інформацію аспіранта кафедри щодо затвердження теми 

дисертації, 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 індивідуальний навчальний план та індивідуальний 

план наукової роботи аспіранта за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування: 

- КАШУБІ Леоніду Вікторовичу. 

2. Затвердити тему дисертації на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії КАШУБІ Леоніду Вікторовичу «Формування 

механізму фінансування високотехнологічних малих фірм в Україні»  

(науковий керівник – д.е.н., проф. ІЖЕВСЬКИЙ П.Г.). 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Положення про науково-дослідну частину 

Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова та положень про її структурні підрозділи 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини Інни ШЕВЧУК про затвердження Положення про науково-дослідну 

частину Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова та положень про її структурні підрозділи, керуючись пунктом 16 

частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та відповідно до 

пункту 4.2.8.7. Статуту університету, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про науково-дослідну частину 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

що додається. 

2. Затвердити Положення про відділ з координації наукових заходів, 

міжнародного співробітництва та грантової діяльності науково-дослідної 

частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, що додається. 

3. Затвердити Положення про науково-редакційний відділ науково-

дослідної частини Хмельницького університету управління та права  імені 

Леоніда Юзькова, що додається. 

4. Затвердити Положення про відділ з питань законотворчості та 

наукових експертиз науково-дослідної частини Хмельницького 

університету управління та права  імені Леоніда Юзькова, що додається. 

5. Визнати такими, що втратили чинність Положення про науково-

дослідну частину Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, Положення про відділ з координації наукових заходів, 

міжнародного співробітництва та грантової діяльності науково-дослідної 

частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 



Юзькова, Положення про науково-редакційний відділ науково-дослідної 

частини Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда 

Юзькова, Положення про відділ з питань законотворчості та наукових 

експертиз науково-дослідної частини Хмельницького університету 

управління та права  імені Леоніда Юзькова в попередніх редакціях. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету    Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку № 5–6 (89–90) за 2022 рік  

часопису «Університетські наукові записки» 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного редактора 

редакційної колегії часопису «Університетські наукові записки», ректора 

університету Олега ОМЕЛЬЧУКА про рекомендацію до друку № 5–6 (89–

90) за 2022 рік та керуючись п.п. 3.1.1.30, 4.2.8.32, 8.2.10 Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку номер п’ятий–шостий за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки».  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                Олег ОМЕЛЬЧУК  
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження плану  

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова на 2023 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першої проректорки 

університету Ірини КОВТУН про план підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова на 2023 рік відповідно до Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800; п. п. 2.8., 2.9. 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: 
 

1. Затвердити план підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова на 2023 рік, що додається. 

2. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання Володимиру КУЛИКУ розмістити план підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників на офіційному веб-сайті 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першу проректорку 

Ірину КОВТУН. 
 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

28 грудня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першої проректорки 

університету Ірини КОВТУН 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  
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