
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«29» серпня 2022 року  
м. Хмельницький                             

                    № 396/22 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 29 серпня 2022 року, протокол № 3 

 

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 29 серпня 2022 року, протокол 

№ 3: 

1.1. Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників університету; 

1.2. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Бакалавр права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право; 

1.3. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Магістр права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право; 

1.4. Про затвердження змін до освітньої програми «Доктор 

філософії з права» підготовки фахівців освітнього ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право галузі знань 081 Право; 

1.5. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи та 

теми дисертації аспіранту ФЕДОРЧУКУ Івану Ігоровичу; 

1.6. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 



1.7. Про рекомендацію до друку № 4 (88) за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки»; 

1.8. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 

1.9. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.10. Про затвердження загальної короткострокової програми 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції; 

1.11. Про затвердження загальної короткострокової програми 

підвищення кваліфікації «Сучасна українська мова в публічному 

управлінні та адмініструванні». 
         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 

 

Н А К А З 

м. Хмельницький 
 

“31” серпня 2022 року     № 400/22 

 

Про зарахування до докторантури 

 

Відповідно до  п. п. 37, 39, 40, 42 Положення про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 та на 

виконання рішення вченої ради від 29.08.2022 р., протокол №3,  

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Зарахувати з 01вересня 2022 року до докторантури 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова: 

1.1. за спеціальністю 081 Право: 

- ЗАЯЦЬ Ольгу Степанівну, 

- ШЕВЧУКА Михайла Олександровича, 

- БЕРЕЖНЮКА Владислава Михайловича; 

1.2. за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування:  

- ГАНУЩИН Соломію Несторівну. 

2.Призначити науковими консультантами: 

2.1. за спеціальністю 081 Право: 

- доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України 

ОМЕЛЬЧУКА Олега Миколайовича докторантці ЗАЯЦЬ Ользі Степанівні;  

- завідувача кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, члена-кореспондента Національної академії правових 

наук України доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста 



України БУХАНЕВИЧА Олександра Миколайовича докторанту 

ШЕВЧУКУ Михайлу Олександровичу; 

- професорку кафедри міжнародного та європейського права, 

докторку юридичних наук КОЖЕВНИКОВУ Вікторію Олександрівну 

докторанту БЕРЕЖНЮКУ Владиславу Михайловичу. 

 

2.2. за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування: 

- професорку кафедри публічного управління та адміністрування, 

докторку наук з державного управління, доцентку ШЕВЧУК Інну 

Володимирівну докторантці ГАНУЩИН Соломії Несторівні. 

3. Завідувачці відділу аспірантури та докторантури  Олені ГАЛУС 

забезпечити укладання контрактів про підготовку здобувачів із особами, 

вказаними у пункті 1 цього наказу.  

4. Науковим консультантам здобувачів у двомісячний термін після 

зарахування до докторантури обговорити на засіданнях кафедр 

індивідуальні плани наукової роботи докторантів і подати на 

затвердження вченою радою університету теми дисертацій. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорку з 

наукової роботи Аллу ІВАНОВСЬКУ. 

 

 

Перший проректор університету                                  Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

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 комісіїВолодимира ХІМІЧА 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 26 серпня 2022 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: 

декана юридичного факультету ЗАХАРЧУКА Віктора Миколайовича; 

завідувача кафедри міжнародного та європейського права ЛОЗІНСЬКУ 

Світлану Володимирівну; 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права  ІВАНОВСЬКУ Аллу Миколаївну; 

професора кафедри кримінального права та процесу КОПАНЧУКА 

Володимира Олександровича; 

професора кафедри трудового, земельного та господарського права 

МИХАЙЛОВУ Ірину Юріївну; 

професора кафедри теорії та історії держави і права САВЕНКА Віктора 

Васильовича; 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права СТЕЦЕНКА Семена Григоровича; 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права СУББОТА Анатолія Івановича; 

професора кафедри кримінального права та процесу ТУРОВЦЯ Юрія 

Миколайовича; 



професора кафедри міжнародного та європейського права ЧЕРНЯК Олену 

Юріївну; 

доцента кафедри трудового, земельного та господарського права 

БЛЯХАРСЬКОГО Ярослава Станіславовича; 

доцента  кафедри цивільного права та процесу ГАРІЄВСЬКУ Мирославу 

Богданівну; 

доцента кафедри міжнародного та європейського права ІВАНИЦЬКОГО 

Андрія Мироновича; 

доцента кафедри кримінального права та процесу ПЛИСЮК Наталію 

Миколаївну; 

доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права СТОРОЖУК Ірину Петрівну; 

доцента кафедри цивільного права та процесу ТРАЧ Оксану Михайлівну; 

старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права 

КІРИК Аллу Юріївну; 

асистента кафедри цивільного права та процесу ГРИЦИШИНУ Ларису 

Валеріївну; 

професора кафедри публічного управління та адміністрування 

ВОЙЦЕЩУКА Андрія Дмитровича; 

професора кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування ЧМИР Олену Сергіївну; 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування КУДЕЛЬСЬКОГО Віталія Едуардовича; 

доцента кафедри мовознавства ПОДОЛЯНЧУК Ольгу Володимирівну; 

доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання РІДКОДУБСЬКУ Ганну Анатоліївну; 

доцента кафедри мовознавства РЕМБАЧ Ольгу Олександрівну; 

доцента кафедри мовознавства СТЕПЧУК Юлію Петрівну; 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування ТКАЧУК Наталію Миколаївну; 

доцента  кафедри публічного управління та адміністрування ТРЕБИК 

Людмилу Петрівну; 

старшого викладача кафедри мовознавства ГУМЕНЧУК Ольгу Євгенівну; 

старшого викладача кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та 

фізичного виховання ЯНКОВА Сергія Володимировича. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор       Ірина КОВТУН 
 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Бакалавр права» та навчальних планів підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 

08 Право  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА щодо затвердження змін до освітньо-

професійної програми «Бакалавр права» та навчальних планів підготовки 

фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право, керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України 

«Про вищу освіту», наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20.07.2022 р. № 644 і 

пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, враховуючи рішення методичної ради 

університету від 25 серпня 2022 року, протокол № 1, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право, виклавши  її 

у новій редакції для вступників 2022 року та наступних років. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор        Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Магістр права» та навчальних планів підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 

08 Право  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА щодо затвердження змін до освітньо-

професійної програми «Магістр права» та навчальних планів підготовки 

фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право, керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України 

«Про вищу освіту», наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 20.07.2022 р. № 643 і 

пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, враховуючи рішення методичної ради 

університету від 25 серпня 2022 року, протокол № 1, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Магістр 

права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право, виклавши її у 

новій редакції для вступників 2022 року та наступних років. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор        Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-наукової програми «Доктор 

філософії з права»  підготовки фахівців  ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ щодо затвердження змін до освітньо-

наукової програми «Доктор філософії з права» третього рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право, керуючись пунктом 8 

частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту», і пунктом 4.2.8.9 

Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, враховуючи рішення методичної ради університету від 25 

серпня 2022 року, протокол № 1, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-наукової програми «Доктор філософії 

з права» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право виклавши Розділ 3 у такій редакції:  

«3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право, здійснюється у формі публічного захисту 

дисертації (кваліфікаційної наукової роботи). 

Кваліфікаційною роботою є дисертація здобувача ступеня  доктора 

філософії, яка виконана здобувачем ступеня доктора філософії особисто, 

містить наукові результати проведених ним досліджень та подана з метою 

присудження йому ступеня доктора філософії. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії повинна мати 

обсяг основного тексту 6,5–9 авторських аркушів, оформлених відповідно 

до вимог, встановлених Міністерством освіти і науки України. 

Атестація здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою. 

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої 

вченої ради. 



Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

здобувачем ступеня доктора філософії освітньо-наукової програми. 

Присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора 

філософії здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Порядок 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії», рішень вченої ради». 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор       Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 5 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 
 

Про  зарахування до докторантури 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ, відповідно до пунктів 37, 39, 40, 42 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 міжнародного та європейського права від 27 

липня 2022 року, протокол № 1, рішення кафедри теорії та історії держави 

і права від 24 серпня 2022 року, протокол № 1, рішення кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права від 04 серпня 

2022 року, протокол № 1, рішення кафедри публічного управління та 

адміністрування від 23 серпня 2022 року, протокол № 1, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1.  Зарахувати до докторантури: 

1.1. за спеціальністю 081 Право: 

кандидата юридичних наук БЕРЕЖНЮКА Владислава 

Михайловича; 

кандидата юридичних наук ЗАЯЦЬ Ольгу Степанівну; 

кандидата юридичних наук ШЕВЧУКА Михайла Олександровича; 

1.2. за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування: 

кандидата наук з державного управління ГАНУЩИН Соломію 

Несторівну. 

2. Призначити науковим консультантом: 

2.1. за спеціальністю 081 Право: 

БЕРЕЖНЮКУ Владиславу Михайловичу професора кафедри 

міжнародного та європейського права, доктора юридичних наук, 

КОЖЕВНИКОВУ Вікторію Олександрівну; 



ЗАЯЦЬ Ользі Степанівні академіка Академії наук вищої освіти 

України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста 

України ОМЕЛЬЧУКА Олега Миколайовича; 

ШЕВЧУКУ Михайлу Олександровичу завідувача кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, члена-

кореспондента Національної академії правових наук України, доктора 

юридичних наук, професора, заслуженого юриста України БУХАНЕВИЧА 

Олександра Миколайовича; 

2.2. за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування: 

ГАНУЩИН Соломії Несторівні професора кафедри публічного 

управління та адміністрування, доктора наук з державного управління, 

доцента ШЕВЧУК Інну Володимирівну.  

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор        Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 6  

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуального плану наукової роботи  та теми 

дисертації аспіранту 

ФЕДОРЧУКУ Івану Ігоровичу 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ, 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 конституційного, адміністративного та 

фінансового права від 23 серпня 2022 року, протокол № 2,   

 
 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити індивідуальний план наукової роботи та тему дисертації 

ФЕДОРЧУКА Івана Ігоровича за спеціальністю 081 Право, виклавши її в 

такому формулюванні: «Правовий механізм забезпечення конституційного 

права на житло» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 

РИЖУК Ірина Володимирівна). 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради, 

перший проректор                                                    Ірина КОВТУН  

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

29 серпня 2022 року, протокол №3 

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, 

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 70.895.018 для 

проведення разового захисту дисертації Валентини КІЗЛЯР на тему: 

«Інформаційне законодавство в механізмі правового регулювання 

відносин», 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 Алли ІВАНОВСЬКОЇ;  

– рецензента – доктора юридичних наук, доцента, професора 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Олександра БРИГІНЦЯ;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, доцента 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Ірини 

РИЖУК; 

– опонента – доктора юридичних наук, старшого наукового 

співробітника, завідувача кафедри фінансового права Університету 

Державної фіскальної служби України Наталії НОВИЦЬКОЇ; 



– опонента – доктора юридичних наук, заступника начальника 

кафедри адміністративної діяльності факультету правоохоронної 

діяльності Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького Ірини КУШНІР. 

2. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 70.895.019 для 

проведення разового захисту дисертації Віталія МАРЦИНКЕВИЧА на 

тему: «Правове регулювання оподаткування пасивних доходів фізичних 

осіб», 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 Алли ІВАНОВСЬКОЇ;  

– рецензента – доктора юридичних наук, доцента, професора 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Олександра БРИГІНЦЯ;  

– рецензента – кандидата юридичних наук, доцента, доцента 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Ірини 

СТОРОЖУК; 

– опонента – доктора юридичних наук, професора, завідувача 

лабораторії правового та організаційного забезпечення діяльності 

Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України 

Валерії РАДІНСЬКОЇ; 

– опонента – кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри 

господарського та адміністративного права Донецького національного 

університету імені Василя Стуса Юлії КОСТЕНКО. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор        Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

 

Про рекомендацію до друку № 4 (88) за 2022 рік  

часопису «Університетські наукові записки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-

редакційного відділу, відповідального секретаря редакційної колегії 

часопису «Університетські наукові записки» Юрія БІЛОУСОВА про 

рекомендацію до друку № 4 (88) за 2022 рік та керуючись 

пунктами 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 четвертий за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки».  

 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор                                          Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами 

 

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

вищу освіту», пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

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

підрозділу 3.8 Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права, затвердженого 

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

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

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

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

279/17), та на підставі рішення методичної ради університету від 25 серпня 

2022 року, протокол № 1 

 

вчена рада вирішила: 
 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету 

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

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої 

ради, перший проректор                                            Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу 

підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про визнання документів про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800; пунктів 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. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої  

ради, перший проректор                                          Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 
Про затвердження загальної короткострокової програми підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу 

підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК, керуючись частиною 3 

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

Положення про систему професійного навчання державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06.02.2019 р. № 106, враховуючи рішення методичної ради університету 

від 25 серпня 2022 року, протокол № 1. 

 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити загальну короткострокову програму підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої  

  ради, перший проректор                                          Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

29 серпня 2022 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження загальної короткострокової програми підвищення 

кваліфікації  

«Сучасна українська мова у публічному управлінні та 

адмініструванні» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу 

підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з 

ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК, керуючись частиною 3 

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

Положення про систему професійного навчання державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06.02.2019 р. № 106, враховуючи рішення методичної ради університету 

від 25 серпня 2022 року, протокол № 1, 

 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити загальну короткострокову програму підвищення 

кваліфікації «Сучасна українська мова у публічному управлінні та 

адмініструванні». 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої  

  ради, перший проректор                                          Ірина КОВТУН 

 

 

 


	Відповідно до  п. п. 37, 39, 40, 42 Положення про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2...
	Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ, відповідно до пунктів 37, 39, 40, 42 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),...
	вчена рада вирішила:
	Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Алли ІВАНОВСЬКОЇ, відповідно до пунктів 10, 14, 24, 26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),...
	вчена рада вирішила: (1)
	вчена рада вирішила: (2)
	вчена рада вирішила: (3)
	вчена рада вирішила: (4)

