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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 17 січня 2023 року, 

протокол № 9: 

1.1. Про затвердження ліміту стипендіатів; 

1.2. Про підсумки наукової діяльності університету за 2022 рік та 

план  наукової діяльності на 2023 рік; 

1.3. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

1.4. Про затвердження Професійної програми та навчального плану 

курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів; 

1.5. Про затвердження програми підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників із використання 

цифрових ресурсів для дистанційного та змішаного навчання; 

1.6. 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 

17 січня 2023 року, протокол №9 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження ліміту стипендіатів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера 

університету Валентини ДЯДЮК щодо необхідності затвердження ліміту 

стипендіатів з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

керуючись п. 2.5. Правил призначення стипендій, надання матеріальної 

допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти у Хмельницькому 

університеті управління та права, затверджених вченою радою 25 січня 

2017 року, протокол №9, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію головного бухгалтера університету Валентини 

ДЯДЮК взяти до відома. 

2. Затвердити ліміт стипендіатів з урахуванням видатків на 

стипендіальне забезпечення на рівні 42 % фактичної кількості студентів 

денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) 

замовленням. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 2 

17 січня 2023 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 
 

Про підсумки наукової діяльності університету за 2022 рік та план  

наукової діяльності на 2023 рік  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ про підсумки наукової діяльності за 2022 рік 

та план наукової діяльності на 2023 рік в Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про підсумки наукової діяльності в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 

за 2022 рік, що додається. 

2. З метою подальшого вдосконалення наукової діяльності на 

факультетах та інших структурних підрозділах в університеті  проректору 

з наукової роботи Аллі ІВАНОВСЬКІЙ ініціювати внесення змін до 

Положення про планування й облік науково-педагогічної діяльності в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

3. Завідувачам кафедр посилити контроль за наявністю 

підтверджуючих документів щодо участі у наукових заходах (довідка-

підтвердження про участь, програма заходу, сертифікат учасника) при 

звітуванні про наукову діяльність. 

4. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо попередження 

одночасного включення в зведений звіт про наукову діяльність відповідної 

кафедри тез доповідей у розділах по кодах 409 (наукова публікація у 

інших виданнях) та 411.1, 412.1 (участь у конференції, симпозіумі, 

круглому столі чи іншому науковому заході (міжнародних, 

всеукраїнських, для регіональних, місцевих, університетських наукових 

заходів із публікацією матеріалів). 

5. Завідувачам кафедр звернути увагу на необхідність відображення 

у звітах про наукову діяльність науково-педагогічних працівників тез, 

підготовлених спільно із здобувачем вищої освіти у розділі про роботу зі 

студентами по кодах 425-427 (керівництво науковою роботою студентів) 

 та не дублювати по кодах 411.1 та 412.1 (участь у конференції, 



симпозіумі, круглому столі чи іншому науковому заході (міжнародних, 

всеукраїнських, для регіональних, місцевих, університетських наукових 

заходів із публікацією матеріалів). 

6. Завідувачам кафедр звернути увагу на необхідність реєстрації 

загальнокафедральних тем та внесення їх до бази даних УкрІНТЕІ. 

7. Завідувачам кафедр теорії та історії держави і права; цивільного 

права та процесу; математики, статистики та інформаційних технологій, у 

зв’язку із закінченням терміну дії науково-дослідних робіт у грудні 2023 

року підготувати до 31 січня 2024 року звіти про виконання науково-

дослідних робіт по відповідній кафедрі. 

8. Відділам науково-дослідної частини посилити роботу щодо 

моніторингу та підготовки заявок на грантові проєкти, активізувати 

роботу щодо популяризації науково-правових експертиз та наукового 

часопису «Університетські наукові записки», забезпечити організацію 

проведення наукових заходів в університеті (зокрема, звітних) із 

залученням іноземних закладів вищої освіти в рамках поглиблення 

міжнародної співпраці. 

9. Голові Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених, Голові Ради молодих вчених, керівникам наукових 

гуртків своєчасно доводити до відома здобувачів вищої освіти, аспірантів, 

докторантів, молодих вчених інформацію про наукові заходи в 

університеті. 

10. Затвердити план наукової діяльності Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2023 рік, що 

додається. 

11. Завідувачам кафедр до 4 березня 2023 року проаналізувати та 

обговорити звіт про наукову діяльність за 2022 рік та план наукової 

діяльності на 2023 рік Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, вжити конкретних заходів щодо усунення 

зазначених зауважень. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з 

наукової роботи Аллу ІВАНОВСЬКУ. 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету           Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

17 січня 2023 року, протокол № 9 

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 70.895.032 для 

проведення разового захисту дисертації Оксани ЗАБОЖЧУК на тему 

«Адміністративно-правові засади взаємодії Національної поліції України з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування», 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;  

– рецензентки – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Олени 

ГАЛУС; 

– опонента –доктора юридичних наук, професора, заслуженого 

юриста України, ректора Донецького державного університету внутрішніх 

справ Сергія ВІТВІЦЬКОГО; 



– опонента – доктора юридичних наук, професора, проректора 

Одеського державного університету внутрішніх справ Максима 

КОРНІЄНКА. 
 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

17 січня 2023 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Професійної програми та навчального плану курсів з 

отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію методистки 1 категорії 

відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження Професійної 

програми та навчального плану курсів з отримання знань у сфері 

примусового виконання судових рішень і рішень інших органів 
 

вчена рада вирішила: 

 

1.Затвердити Професійну програму та навчальний план курсів з 

отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень 

інших органів, що додається. 

2.Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання Володимиру КУЛИКУ розмістити Професійну програму 

та навчальний план курсів з отримання знань у сфері примусового 

виконання судових рішень і рішень інших органів 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 № 5 

17 січня 2023 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

Про затвердження програми підвищення кваліфікації  науково-

педагогічних працівників із використання цифрових ресурсів для 

дистанційного та змішаного навчання 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію методистки 1 категорії 

відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження програми 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із 

використання цифрових ресурсів для дистанційного та змішаного 

навчання,  керуючись вимогами ч. 3. ст. 60 Закону України «Про вищу 

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

науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити програму підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників із використання цифрових ресурсів для 

дистанційного та змішаного навчання. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету               Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

17 січня 2023 року, протокол № 9 

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  
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