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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 02 вересня 2022 року, протокол 

№ 4: 

1.1. Про уточнення теми дисертації аспірантці СЕМЕНЮК Ірині  

Миколаївні за спеціальністю 081 Право; 

1.2. Про заміну наукового керівника аспірантці ПОГРЕБНЯК Марії 

Володимирівні; 

1.3. Про подання кандидатур науково-педагогічних працівників до 

нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства 

освіти і науки України з нагоди 30-річчя університету; 

1.4. Про присвоєння навчальним аудиторіям імен видатних співробітників 

університету з нагоди 30-річчя Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЯКИМЧУК. 

 

 

 

Перший проректор університету                Ірина КОВТУН 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

02 вересня 2022 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про уточнення теми дисертації  

аспірантці СЕМЕНЮК Ірині Миколаївні  

 

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 05 

серпня 2022року, протокол № 1, 

 

вчена рада вирішила: 

 
Уточнити тему дисертації здобувачки наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право СЕМЕНЮК Ірини Миколаївни, 
виклавши її в такому формулюванні: «Звільнення від покарання за 
законодавством України та держав Європейського Союзу» (науковий 
керівник – кандидат юридичних наук, доцент ПЕРЕЛИГІНА Раїса 
Володимирівна). 
 

 

 

Головуючий на засіданні 

вченої ради, перший проректор               Ірина КОВТУН

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 2 

02 вересня 2022 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 
 

Про заміну наукового керівника аспірантці  

ПОГРЕБНЯК Марії Володимирівні 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

цивільного права та процесу Світлани ГРИНЬКО, 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,  

враховуючи подану  заяву аспірантки та рішення кафедри цивільного 

права та процесу від 24серпня 2022 року, протокол № 2,  

 

 
вчена рада вирішила: 

 

Здобувачці наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 Право ПОГРЕБНЯК Марії Володимирівні замінити попереднього 

керівника кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри 

цивільного права та процесу АНІКІНУ Галину Володимирівну та 

призначити нового наукового керівника, кандидата юридичних наук, 

доцента, доцента кафедри цивільного права та процесу ЧОРНУ Жанну 

Леонтіївну. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради, 

перший проректор                                                       Ірина КОВТУН  
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РІШЕННЯ № 3 

02 вересня 2022 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 
 

 

Про подання кандидатур науково-педагогічних працівників до 

нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства 

освіти і науки Україниз нагоди 30-річчя університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з економічної 

та адміністративно-господарської роботи університету Володимира 

ХІМІЧА про подання кандидатур науково-педагогічних працівників до 

нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства 

освіти і науки України з нагоди 30-річчя університету, керуючись 

Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і 

науки України, затвердженим наказом від 30.07.2013 року № 1047, 

пунктом 4.2.8.27. Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 

 

Вчена рада вирішила: 

 

 Рекомендувати першому проректору університету КОВТУН Ірині 

Броніславівні внести подання Міністру освіти і науки України про 

нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства 

освіти і науки України науково-педагогічних працівників університету: 

відомчою відзнакою Міністерства освіти і науки України – Подяка 

Міністерства освіти і науки України: 

керівника навчального відділу підготовки публічних управлінців, 

кандидата наук з державного управління, доцента ПІДЛІСНУ Тетяну 

Віталіївну; 

проректора з наукової роботи, доктора юридичних наук, професора 

ІВАНОВСЬКУ Аллу Миколаївну; 

декана юридичного факультету, кандидата юридичних наук, доцента 

ЗАХАРЧУКА Віктора Миколайовича; 

професора кафедри міжнародного та європейського права, кандидата 

юридичних наук, професора ЧЕРНЯК Олену Юріївну;  



відомчою відзнакою Міністерства освіти і наукиУкраїни – Грамота 

Міністерства освіти і науки України: 

першого проректора, кандидата наук з державного управління, 

доцента, КОВТУН Ірину Броніславівну; 

декана факультету управління та економіки, кандидата економічних 

наук, доцента ТЕРЕЩЕНКО Тетяну Василівну; 

завідувача кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування , кандидата економічних наук, доцента ЗАХАРКЕВИЧ Наталію 

Петрівну; 

завідувача кафедри мовознавства, доктора педагогічних наук, доцента 

НАГОРНУ Ольгу Олександрівну; 

доцента кафедри кримінального права та процесу, кандидата 

юридичних наук, доцента ВИГОВСЬКОГО Дмитра Леонідовича; 

відомчою відзнакою Міністерства освіти і науки України – 

нагрудний знак «Відмінник освіти»: 

завідувача кафедри цивільного права та процесу, доктора юридичних 

наук, професора, Заслуженого юриста України ГРИНЬКО Світлану 

Дмитрівну; 

завідувача кафедри трудового, земельного та господарського права, 

доктора юридичних наук, професора  КОСТЯШКІНА Івана 

Олександровича; 

завідувача кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, доктора юридичних наук, професора, члена-

кореспондента Національної академії наук України, Заслуженого юриста 

України БУХАНЕВИЧА Олександра Миколайовича; 

професора кафедри цивільного права та процесу, кандидата 

юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України БІЛОУСОВА 

Юрія Валерійовича; 

відомчою відзнакою Міністерства освіти і науки України – 

нагрудний знак «За освітні та наукові досягнення: 

завідувача кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін та 

фізичного виховання, доктора філософських наук, професора 

ВИГОВСЬКОГО Леоніда Антоновича; 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування, кандидата 

наук з державного управління та адміністрування, доцента САВИЦЬКОГО 

Володимира Тадеушовича; 

професора кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування, доктора економічних наук, професора СИНЧАКА Віктора 

Петровича; 



завідувача кафедри теорії та історії держави і права, доктора 

історичних наук, професора МІСІНКЕВИЧА Леоніда Леонідовича. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради, 

перший проректор                                                       Ірина КОВТУН 
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ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

02 вересня 2022 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння навчальним аудиторіям імен видатних 

співробітників університету з нагоди 30-річчя 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова. 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головуючого на засіданні 

вченої ради, першого проректора університету Ірини КОВТУН, керуючись 

підпунктом 4.2.8.33 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, з нагоди 30-річчя університету та з метою увічнення 

пам’яті видатних співробітників, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1.  Присвоїти ім’я доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого юриста України Радомира Івановича КОНДРАТЬЄВА 

актовій залі у корпусі №1. 

2. Присвоїти ім’я доктора економічних наук, професора Омеляна 

Івановича КУЛИНИЧА аудиторії №101 у корпусі №2. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради,  

перший проректор університету          Ірина КОВТУН 
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