
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«22» лютого 2023 року  
м. Хмельницький                             

                № 117/23 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 22 лютого 2023 року, протокол № 10 
 

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

Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.23.3 та 4.1.23.23 

Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 22 лютого 2023 року, 

протокол № 10: 

1.1. Про зміну назви структурного підрозділу «Відділ 

інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання» на «Відділ 

інформаційних технологій»; 

1.2. Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників університету; 

1.3. Про використання цифрових ресурсів для дистанційного та 

змішаного навчання в університеті; 

1.4. Про фінансову діяльність Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за 2022 рік; 

1.5. Про затвердження порядку надання платних послуг 

Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.6. Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова; 



1.7. Про зміну теми дисертації аспірантці МОРОЗ Вікторії 

Олександрівні; 

1.8. Про зміну теми дисертації аспіранту ПОЛЬОВОМУ Павлу 

Вікторовичу; 

1.9. Про затвердження Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.10. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

1.11. Про підсумки роботи Комісії з академічної доброчесності 

університету та переобрання членів комісії; 

1.12. Про моніторинг освітньої діяльності за результатами навчання 

у 1 семестрі 2022-2023 навчального року; 

1.13. Про підсумки роботи екзаменаційних комісій з атестації осіб, 

які здобувають ступінь магістра, бакалавра  на юридичному факультеті та 

факультеті управління та економіки;  

1.14. Про присудження ступенів магістра, бакалавра, присвоєння 

кваліфікацій та видачу дипломів (дипломів з відзнакою) випускникам 

юридичного факультету та факультету управління та економіки; 

1.15. Про план заходів щодо моніторингу стейкхолдерів у 2 семестрі 

2022-2023 навчального року; 

1.16. Про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які 

мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); 

1.17. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.18. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першу 

проректорку Ірину КОВТУН, проректора з наукової роботи Аллу 

ІВАНОВСЬКУ, проректора з економічної та адміністративно-

господарської роботи Володимира ХІМІЧА відповідно до розподілу 

обов’язків між ними. 

 

 

 

Ректор університету                         Олег ОМЕЛЬЧУК 



 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

Н А К А З 
 

“23” лютого 2023 року    м. Хмельницький № 120/23 

 

 
 

Про встановлення вартості 

підготовки аспірантів 2023 року 

вступу на умовах договору з 

фізичними та/або юридичними 

особами Хмельницького 

університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова. 

 
 

Відповідно до частини 6 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», 

п.33 Постанови КМУ від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», Постанови 

КМУ від 27 серпня 2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися  закладами освіти, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать  до державної та комунальної 

форми власності», наказу МОН від 23 липня 2010 р. №736/902/758 «Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами», Постанови КМУ від 12 січня 

2022 р. № 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» та на підставі рішення вченої ради (протокол № 10  від 

22 лютого 2023 року). 

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити вартість підготовки аспірантів університету набору 2023 

року за денною формою навчання для здобуття освітньо-наукового 

ступеня Доктор філософії за навчальний рік, згідно з додатком 1. 

2. Встановити вартість підготовки аспірантів університету набору 2023 

року за заочною формою навчання для здобуття освітньо-наукового 

ступеня Доктор філософії за навчальний рік, згідно з додатком 2. 

3. Вартість освітньої послуги відповідної спеціальності та форми 

навчання визначено згідно додатків (калькуляція № 1, №2, №3, №4).  

4. Вартість навчання для аспірантів які поновлються та переводяться 

на 2, 3 та 4 роки навчання встановлюється у розмірі, що визначений для 

аспірантів набору 2023 року відповідної спеціальності та освітньо – 

професійної програми.. 

5. Завідувачу відділу аспірантури та докторантури Олені ГАЛУС 

спільно з керівниками навчальних відділів, начальником юридичного 

відділу Ольгою БАГІНСЬКОЮ та начальником планово-фінансового 

відділу Вікторією ЗІНЧУК внести на затвердження типові форми 

договорів про надання освітніх послуг, відповідно до частини 6 ст. 73 

Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМУ від 19.08.2020 р. 

№735 «Про затвердження Типової форми договору про навчання у 

закладі вищої освіти». 

6. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання – Володимиру КУЛИКУ та навчальним відділам 

факультетів забезпечити оприлюднення інформації шляхом її розміщення 

на офіційному веб-сайті університету та інформаційних стендах 

університету. 



7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор університету        Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про зміну назви структурного підрозділу «Відділ інформаційного 

забезпечення та технічних засобів навчання» на «Відділ 

інформаційних технологій» 
 

Заслухавши та обговоривши подання ректора університету 

Олега ОМЕЛЬЧУКА та інформацію начальника відділу інформаційного 

забезпечення та технічних засобів навчання Володимира КУЛИКА щодо 

зміни назви структурного підрозділу «Відділ інформаційного забезпечення 

та технічних засобів навчання» на «Відділ інформаційних технологій», 

керуючись п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», п. 3.2.6. 

Положення про вчену раду університету, п. 4.2.8.6 та п. 4.2.8.24 Статуту 

університету, 

 

вчена рада вирішила: 
 

 Змінити назву структурного підрозділу «Відділ інформаційного 

забезпечення та технічних засобів навчання» на «Відділ інформаційних 

технологій».  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови конкурсної комісії 

Ірини КОВТУН та голови лічильної комісії Івана КОСТЯШКІНА про 

результати таємного голосування, керуючись пунктом 4.2.8.8. Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, враховуючи висновок конкурсної комісії на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників університету від 21 

лютого 2023 року,  

 

вчена рада вирішила: 

 
1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Обрати за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-

педагогічних працівників з обов’язковим укладанням контрактів:  

професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права ГАВРІКА Романа Олександровича; 

доцента кафедри кримінального права та процесу СЕМЕНЮК-

ПРИБАТЕНЬ Анну Вікторівну; 

старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права 

ХІМІЧА Володимира Олеговича; 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування ПРОЦЮК Наталію Юріївну; 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування ФУРМАН Діану Григорівну; 

старшого викладача кафедри публічного управління та 

адміністрування МАРУЩИНА Юрія Віталійовича; 



асистента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та 

фізичного виховання ШКОЛЬНИК Олену Ігорівну. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                 Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про використання цифрових ресурсів для дистанційного та змішаного 

навчання в університеті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання Володимира 

КУЛИКА керуючись п. 4.2.8.1. Статуту Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова п. 3.2.1. Положення про вчену 

раду Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Активізувати роботу щодо впровадження в освітній процес та 

наукову діяльність цифрових ресурсів Google Workspace for Education, 

Microsoft 365, Zoom Meeting for Education, цифрових платформ 

ScienceDirect, Research4Life, Coursera, Udemy, Labster та ін. 

2. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання Володимиру КУЛИКУ продовжити розподіл наданих 

ліцензій Zoom Meeting for Education Large Meeting для науково-

педагогічних працівників, сприяти реєстрації науково-педагогічних і 

наукових працівників, здобувачів вищої освіти на освітніх та наукових 

цифрових платформах. 

3. Відділу інформаційного забезпечення та технічних засобів 

навчання до 30 квітня 2023 року завершити роботу щодо запуску 

депозитарію університету. 

4. Деканам факультетів, відповідальній за діяльність спеціалізованих 

вчених рад до 20 березня 2023 року надати електронні тексти дисертацій, 

кваліфікованих робіт та курсових робіт здобувачів вищої освіти відділу 

інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання для 



подальшого розміщення у депозитарії. 
 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

22 лютого 2023 року, протокол №10 

м. Хмельницький 

 

Про фінансову діяльність  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова за 2022 рік  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера 

Валентини ДЯДЮК про фінансову діяльність Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за 2022 рік, відповідно до пункту 3 

частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту», пункту 4.2.8.3. 

Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Схвалити звіт головного бухгалтера Валентини ДЯДЮК про 

фінансову діяльність Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова за 2022 рік.  

2. Керівникам структурних підрозділів університету та всім 

учасникам навчального процесу звернути увагу на раціональне та 

економне використання коштів, енергоносіїв та інших матеріальних 

ресурсів.   

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету    Олег ОМЕЛЬЧУК  
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Порядку надання платних послуг Хмельницьким 

університетом управління та права  

імені Леоніда Юзькова 
 

Заслухавши інформацію проректора з економічної та 

адміністративно-господарської роботи Володимира ХІМІЧА «Про 

затвердження Порядку надання платних послуг Хмельницьким 

університетом управління та права імені Леоніда Юзькова», відповідно до 

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

підпунктами 4.2.8.7., 4.2.8.26. Статуту університету, 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити Порядок надання платних послуг Хмельницьким 

університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про встановлення  вартості підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти набору 2023 року  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС та начальника планово-

фінансового відділу Вікторії ЗІНЧУК, відповідно до частини 6 статті 73 

Закону України «Про вищу освіту», пункту 33 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності», Наказу Міністерства освіти і науки 

України 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків 

надання платних послуг державними та комунальними навчальними 

закладами»,   
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Встановити вартість освітньої послуги для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право  

набору 2023 року за денною формою навчання, згідно з додатком 1. 

2. Встановити вартість освітньої послуги для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право  

набору 2023 року за заочною формою навчання, згідно з додатком 2. 

3. Встановити вартість освітньої послуги для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальностей 051 Економіка,  

072 Фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок, 281 

Публічне управління та адміністрування набору 2023 року за денною 

формою навчання, згідно з додатком 3. 



4. Встановити вартість освітньої послуги для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальностей 051 Економіка,  

072 Фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок, 281 

Публічне управління та адміністрування набору 2023 року за заочною 

формою навчання, згідно з додатком 4. 

5. Встановити вартість навчання для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти, які поновлюються та зараховуються на 2, 3 

та 4 роки навчання, у розмірі вартості навчання, встановленої для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти набору 2023 

року за відповідною спеціальністю та формою навчання. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук в 

Хмельницькому університеті управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС про затвердження Положення 

про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

наукового ступеня доктора наук в Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, керуючись пунктом 9 частини 

2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

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

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 

що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 
 

Про зміну теми дисертації аспірантці  

МОРОЗ Вікторії Олександрівні 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Олександра 

БУХАНЕВИЧА, враховуючи рішення кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права від 10 лютого 2023 року, протокол 

№ 7, 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: 

 

Змінити аспірантці МОРОЗ Вікторії Олександрівні тему 

дисертаційного дослідження, виклавши її в такій редакції: 

«Адміністративно-правові засади діяльності місцевих органів публічної 

адміністрації в Україні в умовах європейської інтеграції». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про зміну теми дисертації аспіранту  

ПОЛЬОВОМУ Павлу Вікторовичу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

враховуючи рішення кафедри публічного управління та адміністрування 

від 31 січня 2023 року, протокол № 7, 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: 

 

Змінити аспіранту ПОЛЬОВОМУ Павлу Вікторовичу тему 

дисертаційного дослідження, виклавши її в такій редакції: «Концептуальні 

засади розвитку цифрових компетентностей кадрів органів публічної 

влади». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук  

у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідальної за діяльність 

спеціалізованих вчених рад Олени ЧЕРНЯК про затвердження Положення 

про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

наукового ступеня доктора наук у Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, на підставі рішення методичної 

ради університету (протокол № 3 від 15 лютого 2023 року), 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: 

 

Затвердити Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у 

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 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

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 70.895.033 для 

проведення разового захисту дисертації Миколи МАЛІЯ на тему «Особа 

комп’ютерного злочинця як об'єкт кримінологічного дослідження», 

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 Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова Віктора НАЛУЦИШИНА;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, завідувача 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Сергія КРУШИНСЬКОГО;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, доцента 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Дмитра ВИГОВСЬКОГО; 

– опонента –доктора юридичних наук, професора, професора 

кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін 



Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 

Степана Дем’янчука Івана БОГАТИРЬОВА; 

– опонентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Наталії АХТИРСЬКОЇ. 

2. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.034 для 

проведення разового захисту дисертації Дениса МАРТИНЕНКА на тему 

«Адміністративно-правові засади забезпечення транспарентності в 

діяльності органів публічної влади», поданої на здобуття ступеня доктора 

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

– голови – доктора юридичних наук, професора, проректора з 

наукової роботи Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова Алли ІВАНОВСЬКОЇ;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Олени ГАЛУС;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Ірини РИЖУК; 

– опонентки –докторки юридичних наук, професорки, професорки 

кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського 

права Вищого навчального закладу «Національна академія управління» 

Вікторії РЯДІНСЬКОЇ; 

– опонентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-

економічної безпеки Сумського державного університету Людмили 

РУДЕНКО. 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи Комісії з академічної доброчесності університету 

та переобрання членів комісії 

Заслухавши та обговоривши звіт голови комісії з академічної 

доброчесності Олени ЧЕРНЯК про підсумки роботи комісії за 2020-2022 

роки, керуючись п.п. 3.4., 3.5. Кодексу академічної доброчесності 

Хмельницького університету правління та права імені Леоніда Юзькова, 

п. 2.16 Регламенту Комісії з академічної доброчесності Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про підсумки роботи комісії з академічної 

доброчесності за 2020-2022 роки. 

2. Завідувачам кафедр університету, завідувачу науково-дослідної 

частини проаналізувати та обговорити звіт роботи комісії з академічної 

доброчесності. 

3. Вченому секретарю університету організувати проведення виборів 

до складу Комісії з академічної доброчесності відповідно до п.п. 2.1-2.3 

Регламенту Комісії з академічної доброчесності Хмельницького 

університету 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 № 13 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про моніторинг освітньої діяльності за результатами навчання  

у 1 семестрі 2022-2023 навчального року 

 

Заслухавши інформацію деканеси факультету управління та 

економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, декана юридичного факультету Віктора 

ЗАХАРЧУКА про моніторинг освітньої діяльності на факультеті 

управління та економіки, на юридичному факультеті за результатами 

навчання у 1 семестрі 2022-2023 навчального року, 

 

вчена рада вирішила: 

 

 1. З метою подальшого удосконалення освітнього процесу на 

факультетах університету: 

1.1. Деканам факультетів: 

1.1.1. забезпечити неухильне дотримання чинних нормативних 

вимог з питань організації освітнього процесу; 

1.1.2. здійснювати постійний моніторинг стану поточної успішності 

та відвідуваності навчальних занять студентами університету; 

1.1.3. організувати повторне вивчення навчальних дисциплін, для 

студентів, які за підсумками навчання в семестрі мають академічну 

заборгованість. 

1.2. Завідувачам кафедр: 

1.2.1. довести до відома науково-педагогічних працівників 

результати навчання студентів університету у 1 семестрі 2022-2023 

навчального року та обговорити їх на чергових засіданнях кафедр; 

1.2.2. на засіданнях кафедр систематично розглядати питання стану 

успішності та результатів поточного і підсумкового контролю з метою 

глибокого системного аналізу показників успішності студентів в розрізі 

навчальних дисциплін та науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують їх викладання; 

1.2.3. за погодженням з деканом факультету визначити науково-



педагогічних працівників, які будуть проводити заняття з повторного 

вивчення навчальних дисциплін. 

1.3. Науково-педагогічним працівникам: 

1.3.1. здійснювати об’єктивне, повне оцінювання усіх видів 

навчальної роботи студентів відповідно до розроблених критеріїв 

оцінювання; 

1.3.2. неухильно дотримуватись розроблених навчальними відділами 

факультетів та кафедрами розкладів занять та графіків проведення 

навчальних консультацій. 

2. Начальниці відділу внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти Ірині РИЖУК забезпечити проведення щосеместрового 

анкетування студентів щодо рівня та якості організації освітнього процесу 

та інформування про їх результати на засіданнях кафедр, методичної та 

вченої ради. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 14 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційних комісій  

з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, бакалавра  на 

юридичному факультеті та факультеті управління та економіки  
 

Заслухавши та обговоривши звіти: 

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціалізацією 

«Територіальне управління та місцеве самоврядування» за денною 

формою навчання, з атестації здобувачів освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування за заочною формою навчання 

Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО; 

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань  

07 Управління та адміністрування Павла ІЖЕВСЬКОГО;  

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування за денною формою 

навчання Алли КРУШИНСЬКОЇ;  

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра та магістра за спеціальністю 081 Право за денною формою 

навчання Світлани ГРИНЬКО;  

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність за заочною 

формою навчання Юлії ЦИГАНЮК, 
 

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, декану юридичного факультету Віктору ЗАХАРЧУКУ 

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 № 15 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 
 

Про присудження ступенів магістра, бакалавра, присвоєння 

кваліфікацій та видачу дипломів (дипломів з відзнакою) випускникам 

юридичного факультету та факультету управління та економіки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію: 

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра та магістра за спеціальністю 081 Право за денною формою 

навчання Світлани ГРИНЬКО;  

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність за 

заочною формою навчання Юлії ЦИГАНЮК; 

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціалізацією 

«Територіальне управління та місцеве самоврядування» за денною 

формою навчання, з атестації здобувачів освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування за заочною формою навчання 

Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО; 

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування Павла ІЖЕВСЬКОГО;  

голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування за денною формою 

навчання 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 бакалавра за спеціальністю 081 Право з 

галузі знань 08 Право та видати дипломи випускникам 5 курсу 

юридичного факультету заочної форми навчання набору 2018 року (із 

зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. ГУМЕНЮК Вікторії 

2. ЗАВЕРТАНІЙ Оксані 

3. ТРОЯН Вікторії 

 

2. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право з 

галузі знань 08 Право та видати дипломи випускникам 5 курсу 

юридичного факультету заочної форми навчання набору 2018 року: 

1. БАБІЮ Володимиру  

2. БЕЖНАР Юлії  

3. БЕССАРАБУ Володимиру  

4. БІЛЮКУ Івану  

5. БОЙКУ Владиславу  

6. БОЛЮБІ Діані  

7. БОМКУ Володимиру  

8. БОМК Евеліні  

9. БОРСУКУ Ярославу  

10. БОХОНЬКО Єлизаветі  

11. ВІНЯРСЬКІЙ Марії  

12. ГАБОВСЬКОМУ Владиславу  

13. ГАВРИЛЮК Оксані  

14. ГАЛАЮ Богдану  

15. ГОНТАР Яні  

16. ГОНЧАРУ Владиславу  

17. ГРАДОМСЬКОМУ Ігорю  

18. ГРИЦЬКОВУ Іллі  

19. ГРИЩУК Олександрі  

20. ДЕРКАЧ Ользі  

21. ДОБЖАНСЬКІЙ Марині  

22. ДРОБИК Анжеліці  

23. ЖУЧКУ Євгену  

24. ЗАУТАДЗЕ Анастасії  

25. ЗЕЛІНСЬКОМУ Максиму  

26. ІВАСЬКУ Ігорю  



27. КАПУРІ Віталію  

28. КАРДАШУ Максиму  

29. КАРПАНАСЮК Ользі  

30. КОВАЛЮ Олександру  

31. КОВАЛЬ Юлії  

32. КОВБЕЛЬ Анастасії  

33. КОМАРЕНЕЦЬ Дільфузі  

34. КОПАНЧУКУ Дмитру  

35. КРИВОНОСЮК Олені  

36. КРИЖАНІВСЬКОМУ Богдану  

37. КУКУРУЗІ Марині  

38. КУЦУ Віталію  

39. КУЧЕРЯВІЙ Ользі  

40. ЛЕВИЦЬКОМУ Андрію  

41. ЛИТВИН Ірині  

42. ЛІСОВСЬКОМУ Денису  

43. ЛОЗІНСЬКІЙ Наталії  

44. ЛЯПУНОВУ Денису  

45. МАГАС Дар’ї  

46. МАТВІЮК Тетяні  

47. МЕЛЬНИК Карині  

48. МЕЛЬНИЧУКУ Дмитру  

49. МОВЧАН Анастасії  

50. НАГРЕБЕЦЬКОМУ Олексію  

51. ПАСІЧНИК Альоні  

52. ПЄВНЄВУ Віталію  

53. ПОБЕРЕЖНІЙ Ірині  

54. ПОДЛЮК Ірині  

55. ПОЛІЩУКУ Єгору  

56. РАДЧЕНКО Ксенії  

57. РОМАНІШИНІЙ Ользі  

58. РУДИКУ Олександру  

59. САВЧУКУ Дмитру  

60. СВІСТАК Юлії  

61. СІДЛЕЦЬКОМУ Владиславу  

62. СІЧИНСЬКІЙ Юлії  

63. СОПІЛКО Ангеліні  

64. ТІТОВІЙ Галині  

65. ТРІЩИКУ Максиму  

66. ТРОФИМЕНКО Павлу  

67. ЦЕЛЕПІ Олексію  

68. ЧАУС Катерині  

69. ШЕЛЕЗІ Маріні  



70. ШИШКУ Владиславу  

71. ШУВЕРТКОВУ Роману  

72. ЯВОРСЬКІЙ Анастасії  

73. ЯКИМЧУКУ Анатолію  

74. ЯРИЧОВСЬКОМУ Роману  

75. ЯРОШЕНКО Ірині  

 

3.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право з 

галузі знань 08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури 

юридичного факультету денної форми навчання набору 2021 року (із 

зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. БАНАШКО Анні  

2. БЕЛКОТ Марії 

3. БЕНЬКАЛОВИЧ Анні  

4. ВИННИК Яні 

5. ВІТРЕНКО Тетяні  

6. ВРУБЛЕВСЬКІЙ Євгенії  

7. ДАВИДЮК Катерині 

8. ДЯЧОК Юлії 

9. ЙОЛТУХОВСЬКІЙ Анастасії 

10. КИРИЧЕНКО Вікторії  

11. КОСТЮЧЕНКУ Артему 

12. ЛЕОНЕЦЬ Світлані 

13. ЛІПЧИНСЬКІЙ Ірині 

14. МУКОМЕЛІ Катерині 

15. ОСАДЧОМУ Дмитру  

16. ПАЦАЛЮК Юлії  

17. ПОЛІЩУКУ Михайлу 

18. СОЙЦІ Юлії 

19. СЮСЬКО Вікторії 

 

4.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право з 

галузі знань 08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури 

юридичного факультету денної форми навчання набору 2021 року:  

1. АНТОНЮК Юлії 

2. ВАРВУСУ Ігорю 

3. ВУЄЧКУ Олександру  

4. ГАЛУЗІНСЬКІЙ Анастасії  

5. ГАЛЬМІЗУ Еріку 

6. ГАРКАВЛЮК Юлії  

7. ГРОХУ Антону 

8. ГУЦ Марині 

9. ГУЧИНСЬКОМУ Назарію  



10. ДЕГАЛЮК Анастасії 

11. ДУШКЕВИЧУ Миколі 

12. ЄРАСТОВУ Андрію  

13. КЛІМЕНЧУК Олесі  

14. КМІТІ Павлу 

15. КОВАЛЮ Іллі 

16. КУЛІКОВСЬКІЙ Валентині 

17. ЛУЦЕНКУ Богдану 

18. МАКАРЕНКО Катерині 

19. МЕЛЬНИК Галині 

20. МИКОЛАЙЧУКУ Максиму 

21. МУШИНСЬКОМУ Олегу 

22. ОЛІЙНИК Ганні 

23. ОСАРЧУК Дар`ї  

24. ПІВОВАРУ Владиславу 

25. РУТКОВСЬКІЙ Анастасії 

26. СІВЦІ Артуру  

27. СОБКУ Назарію  

28. СОРОКОВСЬКОМУ Вадиму 

29. ТАРАСЮК Діані  

30. ТЕРЛЕЄВУ Дмитру  

31. ТКАЧУКУ Станіславу 

32. ТОЛСТЮК Катерині 

33. ЦІСАР Євгенії 

34. ЯРОШЕВСЬКОМУ Ростиславу 

 

5. Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право з 

галузі знань 08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури 

юридичного факультету заочної форми навчання набору 2021 року (із 

зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. АНДРУЩЕНКО Юлії 

2. БІЛЕЦЬКІЙ Альоні 

3. ЛЕЖНІНІЙ Яні  

 

6. Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право з 

галузі знань 08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури 

юридичного факультету заочної форми навчання набору 2021 року:  

1. АЛЄКСЄЄВІЙ Олені 

2. АНДРОНЯКУ Миколі  

3. БАЧУКУ Андрію 

4. БЕДНАРСЬКІЙ Дарії 

5. БІГУСУ Ярославу 

6. БЛАЖКУ Назару 



7. ВОЙЦЕХІВСЬКОМУ Михайлу 

8. ВОЛКОВИЦЬКОМУ Антону 

9. ГАВРИЛЮК Мар’яні 

10. ГЛАДІЮ Володимиру 

11. ГНАП Віті 

12. ГОРБАТКО Вікторії 

13. ДАНЕЛЮК Інні 

14. ДЖИГУН Дар’ї 

15. ДОЛИНСЬКІЙ Марії 

16. ДУРАНКОВУ Володимиру 

17. ЗДОРОВИК Ірині 

18. ІВАНИЦЬКІЙ Анастасії 

19. ІЛЬКОВУ Дмитру 

20. КОСАРЧУКУ Сергію 

21. КОНОПЛЯНКУ Олегу 

22. КРАВЦЮ Анатолію 

23. КРЕЩУКУ Ігорю 

24. КРИСТЮК Юлії 

25. КУДИМОВУ Сергію 

26. ЛАБУНЕЦЬ Олександрі 

27. ЛОЮК Катерині 

28. ЛУКІЯНОВІЙ Лілії 

29. ЛУЦЮК Інні 

30. ЛЯХУ Богдану 

31. МАЗУРКУ Юрію 

32. МАКАРОВУ Віталію 

33. МЕДВЕДЧУК Тетяні 

34. МЕЛЬНИК Діані 

35. МЕЛЬНИЧУКУ Вадиму 

36. ОЛІЙНИКУ Євгенію 

37. ПЕТРУШЕНКУ Сергію 

38. САМБІРУ Євгену 

39. СВІДЕРСЬКІЙ Лесі 

40. СЛОБОДЯНЮК Інні 

41. СНОЗУ Сергію 

42. ТІШАКОВУ Петру 

43. ФЕДОРИШИНІЙ Олені 

44. ЧАЙКОВСЬКОМУ Ігорю 

45. ЦАРЬОВІЙ Діані 

46. ШОКОТ Марині 

 

7. Присудити ступінь магістра за спеціальністю 262 

Правоохоронна  діяльність з галузі знань 26 Цивільна безпека та видати 



дипломи таким випускникам магістратури юридичного факультету заочної 

форми навчання набору 2021 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у 

навчанні та науковій діяльності): 

1.  МЕДВЕДЄВІЙ Анастасії 

 

8. Присудити ступінь магістра за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність з галузі знань 26 Цивільна безпека та видати 

дипломи магістра випускникам юридичного факультету заочної форми 

навчання набору 2021 року:  

1. АФАНАСЬЄВІЙ Юлії 

2. ДОВБЕТІ Яні  

3. КАРАЧУНУ Володимиру  

4. МАЗУРИК Анастасії  

5. ПАНЬКОВІЙ Яні  

6. ПОДКАЛЮКУ Юрію 

7. ХИТРУН Аліні  

8. ЧЕРНОВІЙ Валерії   

9. ЧУРАЙ Дар'ї 

 

9. 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 зі спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» випускникам денної форми навчання факультету 

управління та економіки набору 2021 року (із зазначенням відзнаки за 

успіхи у навчанні та науковій діяльності):  

1. ЗІНЧУК Юлії  

2. ПИРІЖОК Юлії  

3. ФЕДОРИШИНІЙ Олені  

 

10. 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 зі спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» випускникам денної форми навчання факультету 

управління та економіки набору 2021 року:  

1. БАКШЕЄВУ Андрію  

2. БАЧКУ Артему  

3. ДАНЕЛЮК Інні  



4. ЗАЗУЛЯК Тетяні  

5. ЗУБКУ Михайлу  

6. КАЛЮЖНЮК Діані  

7. КАРАЧУНУ Володимиру  

8. КОНДРАТЮКУ Олександру  

9. ЛЯНДЕБУРСЬКІЙ Наталії  

10. НІКІТЮК Катеріні  

11. СТОЛЯРУ Ярославу  

12. ТІШАКОВУ Петру  

13. ХАЛАВЧУКУ Валерію  

14. РУБАНОВИЧ Анні  

 

11. 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 

випускникам денної форми навчання факультету управління та економіки 

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

діяльності): 

1. ОНІСЬЄВІЙ Крістіні  

2. ТРАЧУК Вікторії  

3. ТРУБАЙЧУКУ Роману  

4. ХМІЛЬОВСЬКІЙ Ліані  

 

12. 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 

випускникам денної форми навчання факультету управління та економіки 

набору 2021 року:  

 

1. БАТАЄВУ Богдану  

2. МАЙДАН Віолі  

3. МАРЧУКУ Івану  

4. ОЛІХ Анастасії  

5. ЩЕРБАТЮК Діані  

 

13. 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 денної форми навчання 

факультету управління та економіки набору 2021 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності):  

1. КІПТЯКУ Віталію  

2. СОРОХАН Катерині  

3. ХАЛАВЧУК Анастасії 

 

14. 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 денної форми навчання 

факультету управління та економіки набору 2021 року:  

1. ГОРЧИЦІ Юлії  

2. ГРИБУ Олександру  

3. ГРИГОРУКУ Вадиму  

4. ГУМЕНЮКУ Роману  

5. ГУЧИНСЬКОМУ Назарію  

6. МОТОСОВІЙ Вероніці  

7. НАДВОРНІЙ Марині  

8. НЕСТЕРИШЕНІЙ Юлії 

 

15. Присудити ступінь бакалавра, присвоїти кваліфікацію бакалавра 

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 2018 року:  

1. БЕДРИНСЬКОМУ Сергію  

2. ГАЦКО Яні  

3. ГОНЧАР Юлії  

4. ДАВИДЮК Марині  

5. ЖАЛАЛЮ Імаду  

6. КОРНІЄЦЬ Крістіні  

7. КОБИЛЬНИК Анастасії  

8. КОПАНЧУКУ Дмитру  

9. ЧУМАК Єлизаветі  

10. ПАНЬКОВІЙ Дарині  

11. ПОТУРНЯК Анастасії  

12. П’ЯТНИЦЬКОМУ Роману  

13. СВІРЩУ Андрію  



 

16. Рекомендувати до навчання в аспірантурі: 

1. БАНАШКО Анну 

2. БЕЛКОТ Марію 

3. БЕНЬКАЛОВИЧ Анну  

4. ВИННИК Яну 

5. ВІТРЕНКО Тетяну 

6. ВРУБЛЕВСЬКУ Євгенію 

7. ДАВИДЮК Катерину 

8. ДЯЧОК Юлію 

9. ЙОЛТУХОВСЬКУ Анастасію 

10. КИРИЧЕНКО Вікторію. 

11. КОСТЮЧЕНКА Артема 

12. ЛЕОНЕЦЬ Світлану 

13. ЛІПЧИНСЬКУ Ірину 

14. МУКОМЕЛУ Катерину 

15. ОСАДЧОГО Дмитра  

16. ПАЦАЛЮК Юлію. 

17. ПОЛІЩУКА Михайла 

18. СОЙКУ Юлію 

19. СЮСЬКО Вікторію 

20. АНДРУЩЕНКО Юлію 

21. БІЛЕЦЬКУ Альону 

22. ЛЕЖНІНУ Яну 

23. ТРАЧУК Вікторію 

24. ТРУБАЙЧУКА Романа 

25. ХМІЛЬОВСЬКУ Ліану 

26. ГУМЕНЮКА Романа  

27. КІПТЯКА Віталія  

28. СОРОХАН Катерину  

29. ХАЛАВЧУК Анастасію 

30. ХАЛАВЧУКА Валерія 

31. ЗІНЧУК Юлію 

32. ПИРІЖОК Юлію  

33. ФЕДОРИШИНУ Олену  
 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 16 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про план заходів щодо моніторингу стейкхолдерів 

 у 2 семестрі 2022-2023 навчального року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальниці відділу 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Ірини РИЖУК про план 

заходів щодо моніторингу стейкхолдерів у 2 семестрі 2022-2023 

навчального року, 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити «План заходів щодо моніторингу стейкхолдерів у 2 

семестрі 2022-2023 навчального року», що додається.  

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                                                Олег ОМЕЛЬЧУК         

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 17 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які мають 

намір здійснювати  діяльність арбітражного керуючого (розпорядника 

майна, керуючого санацією, ліквідатора) 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію методистки І категорії 

відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження Професійної 

програми підготовки осіб, які мають намір здійснювати  діяльність 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора) на підставі п.9. та п.10. Положення про систему підготовки і 

перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного 

керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних 

керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, 

затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 

2536/5, 

 
вчена рада вирішила: 

 

 Затвердити Професійну програму підготовки осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора), що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 18 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 
 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію методистки 1 категорії 

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 № 19 

22 лютого 2023 року, протокол № 10 

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 

15 лютого 2023 року, протокол № МР-3/5 

 

вчена рада вирішила: 
 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету 

від 15 лютого 2023 року, протокол № МР-3/5, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                                            Олег ОМЕЛЬЧУК 
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