
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«31» травня 2022 року  
м. Хмельницький                             

                       № 223/22 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 30 травня 2022 року, протокол № 14 

 

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 30 травня 2022 року, протокол 

№ 14: 

1.1. Про затвердження освітньо-професійної програми «Бакалавр 

філології. Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)» 

та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за денною формою навчання; 

1.2. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

фінансів, банківської справи та страхування» та навчального плану підготовки 

фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування; 

1.3. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

менеджменту» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування; 

1.4. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

публічного управління та адміністрування» та навчального плану підготовки 

фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування; 

1.5. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Магістр 

публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве 



самоврядування» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 

28 Публічне управління та адміністрування; 

1.6. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право для вступників 2022 року; 

1.7. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право для вступників 2019-2021 років; 

1.8. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

соціального забезпечення» та навчального плану підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 

Соціальна робота; 

1.9. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

міжнародного права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні 

відносини; 

1.10. Про затвердження голів екзаменаційних комісій; 

1.11. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.12. Про рекомендацію до опублікування збірника тез Міжнародної 

науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки 

на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції» пам’яті В.П. КОЛГАНА; 

1.13. Про рекомендацію до опублікування збірника тез Міжнародної 

науково-практичної конференції «Правові, управлінські та економічні засади 

розбудови європейських цінностей в Україні»; 

1.14.  Про рекомендацію до друку збірника тез Щорічної звітної наукової 

конференції здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.15.  Про зміну теми дисертації аспірантці ЧУДАК Олесі Миколаївні; 

1.16.  Про зарахування до докторантури ФЕДИКА Сергія Євгеновича; 

1.17. Про особливості організації прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 

2022 році; 

1.18. Про заміну наукового керівника аспіранту КАРПУШИНУ Григорію 

Леонідовичу; 

1.19. Про зміну тем дисертацій аспірантам кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Перший проректор університету     Ірина КОВТУН 
 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження освітньо-професійної програми «Бакалавр філології. 

Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)» 

та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра 

за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 Германські мови 

та літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань  

03 Гуманітарні науки за денною формою навчання 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» 20.06.2019 р. № 869 та пунктом 4.2.8.9 Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

заслухавши інформацію деканеси факультету управління та економіки 

Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про затвердження освітньо-професійної програми 

«Бакалавр філології. Германські мови та літератури (переклад включно, 

перша - англійська)» та навчального плану підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі 

знань 03 Гуманітарні науки за денною формою навчання, враховуючи 

рішення методичної ради університету від 26 травня 2022 року, 

протокол №7, 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити освітньо-професійну програму «Бакалавр філології. 

Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)» та 

навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань  

03 Гуманітарні науки за денною формою навчання. 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

фінансів, банківської справи та страхування» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань  

07 Управління та адміністрування  

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

24.05.2019 р. №729 та пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію 

деканеси факультету управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про 

затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр фінансів, 

банківської справи та страхування» та навчального плану підготовки 

фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, враховуючи рішення методичної ради університету від 26 

травня 2022 року, протокол №7, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити освітньо-професійну програму «Бакалавр фінансів, 

банківської справи та страхування» та навчальний план підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування для 

вступників 2022 року та наступних років. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор       Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

менеджменту» та навчального плану підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань  

07 Управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29.10.2018 р. №1165 та пунктом 

4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію деканеси факультету управління 

та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про затвердження змін до освітньо-

професійної програми «Бакалавр менеджменту» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю  

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, враховуючи 

рішення методичної ради університету від 26 травня 2022 року, 

протокол №7, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

менеджменту» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування для вступників 2022 року та наступних років. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

публічного управління та адміністрування» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю  

281 Публічне управління та адміністрування галузі знань  

28 Публічне управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29.10.2018 р. № 1172 

та пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію деканеси факультету 

управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про затвердження змін до 

освітньо-професійної програми «Бакалавр публічного управління та 

адміністрування» та навчального плану підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавр за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, 

враховуючи рішення методичної ради університету від 26 травня 2022 року, 

протокол №7, 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

публічного управління та адміністрування» та навчального плану підготовки 

фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування для вступників 2022 року та наступних років. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор                Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Магістр 

публічного управління та адміністрування. Територіальне управління  

та місцеве самоврядування» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування галузі знань 28 Публічне  

управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 04.08.2020 р. № 1001 та 

пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію деканеси факультету 

управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про затвердження змін до 

освітньо-професійної програми «Магістр публічного управління та 

адміністрування. Територіальне управління та місцеве самоврядування» та 

навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань  

28 Публічне управління та адміністрування, враховуючи рішення методичної 

ради університету від 26 травня 2022 року, протокол №7, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Магістр 

публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та 

місцеве самоврядування» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування для 

вступників 2022 року та наступних років. 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор                Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право  

для вступників 2022 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА щодо затвердження змін до освітньо-

професійної програми «Бакалавр права» та навчального плану 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 12.12.2018 р. № 1379, 

враховуючи рішення методичної ради університету від 26 травня 2022 року, 

протокол № 7, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право для вступників 

2022 року (додаються). 

2. Ввести в дію зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право з 01 вересня 

2022 року. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право 

для вступників 2019-2021 років 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА щодо затвердження змін до освітньо-

професійної програми «Бакалавр права» та навчального плану 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 12.12.2018 року № 1379, 

враховуючи рішення методичної ради університету від 26 травня 2022 року, 

протокол № 7, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право для вступників 

2019-2021 років, що додаються. 

2. Ввести в дію зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право з 01 вересня 

2022 року. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

соціального забезпечення» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА щодо затвердження змін до освітньо-

професійної програми «Бакалавр соціального забезпечення» та навчального 

плану 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 12.12.2018 

року № 1379, враховуючи рішення методичної ради університету від 26 

травня 2022 року, протокол № 7, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

соціального забезпечення» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 

галузі знань 23 Соціальна робота для вступників 2022 року, що додаються. 

2. Ввести в дію зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

соціального забезпечення» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 

галузі знань 23 Соціальна робота з 01 вересня 2022 року. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

міжнародного права» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА щодо затвердження змін до освітньо-

професійної програми «Бакалавр міжнародного права» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 293 

Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини, керуючись п. 8 ч. 2 

ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», враховуючи рішення методичної 

ради університету від 26 травня 2022 року, протокол № 7, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

міжнародного права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 

Міжнародні відносини для вступників 2022 року, що додаються. 

2. Ввести в дію зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

міжнародного права» та навчального плану підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 

Міжнародні відносини з 01 вересня 2022 року. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження голів екзаменаційних комісій 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА, керуючись вимогами п. 2 ст. 6 Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII, п. 1. розділу 2 

Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають 

освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого рішенням вченої 

ради університету 28 грудня 2015 року, протокол № 7 (в редакції рішення 

вченої ради університету від 23 листопада 2020 року, протокол № 6),  

 

вчена рада вирішила: 
 

1. Затвердити головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право у 

2021/2022 навчальному році в. о. завідувача кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидата юридичних наук, доцента Олену ЧЕРНЯК. 

2. Затвердити головою екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення у 

2021/2022 навчальному році кандидата наук з державного управління, 

заслуженого працівника соціальної сфери, директора Управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області 

Сергія КІНДЗЕРСЬКОГО. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

30 травня 2022 року, протокол №14 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців 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 згідно із 

списком, що додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до опублікування збірника тез  

Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-

прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування 

кримінальної юстиції» пам’яті В.П. КОЛГАНА 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

кримінального права та процесу, к.ю.н., доцента Сергія КРУШИНСЬКОГО, 

врахувавши рішення кафедри від 27 травня 2022 року, протокол № 10 щодо 

рекомендації до опублікування збірника тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на 

сучасному етапі реформування кримінальної юстиції» пам’яті 

В. П. КОЛГАНА, яка відбулась 27 травня 2022 року в університеті, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до опублікування збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на 

сучасному етапі реформування кримінальної юстиції» пам’яті В. П. 

КОЛГАНА. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до опублікування збірника тез  

Міжнародної науково-практичної конференції «Правові,  

управлінські та економічні засади розбудови європейських  

цінностей в Україні» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. завідувачки кафедри 

міжнародного та європейського права, к.ю.н., доцентки Олени ЧЕРНЯК, 

врахувавши рішення кафедри від 26 травня 2022 року, протокол № 9 щодо 

рекомендації до опублікування збірника тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Правові, управлінські та економічні засади 

розбудови європейських цінностей в Україні», яка відбулася 20 травня 

2022 року в університеті,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до опублікування збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Правові, управлінські та економічні засади 

розбудови європейських цінностей в Україні». 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 14 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до опублікування збірника тез  

Щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти, 

присвяченої 30-річчю Хмельницького університету  

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Алли ІВАНОВСЬКОЇ про рекомендацію до опублікування збірника тез 

Щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

присвяченої 30-річчю Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, яка відбулася 6 травня 2022 року та відповідно до 

п. 4.2.8.32 Статуту університету, 

 
вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до опублікування збірник тез Щорічної звітної наукової 

конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, присвяченої 30-річчю 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор                                 Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 15 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 
 

Про зміну теми дисертації аспірантці ЧУДАК Олесі Миколаївні 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС, враховуючи рішення кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права від 22 лютого 2022 

року, протокол № 6, 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 ЧУДАК Олесі Миколаївні попередню тему 

дисертаційного дослідження «Правове регулювання судового оскарження 

законності нормативно-правових актів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування» на тему «Правове регулювання адміністрування податків та 

зборів в умовах цифровізації». 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 16 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 
 

Про зарахування до докторантури ФЕДИКА Сергія Євгеновича  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС щодо зарахування до 

докторантури Сергія Євгеновича ФЕДИКА, враховуючи рішення кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права від 16 травня 2022 

року, протокол № 8, відповідно до п. п. 10, 14, 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,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Зарахувати до докторантури за спеціальністю 081 Право кандидата 

юридичних наук, доцента ФЕДИКА Сергія Євгеновича. 

2. Призначити науковим консультантом професора кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, доктора 

юридичних наук, професора, заслуженого юриста України САМСІНА Ігоря 

Леоновича.  

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 17 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про особливості організації прийому на навчання  

для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління  

та права імені Леоніда Юзькова у 2022 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Алли ТОКАР про особливості організації вступної 

кампанії Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда 

Юзькова у 2022 році, відповідно до Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400),  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність Правила прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова у 2022 році, затверджені 

рішенням вченої ради університету від 29 грудня  2021 року, протокол № 7. 

2. Схвалити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 

2022 році. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 18 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 
 

Про заміну наукового керівника аспіранту  

КАРПУШИНУ Григорію Леонідовичу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Алли ІВАНОВСЬКОЇ, враховуючи рішення кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права від 22 лютого 2022 року, протокол 

№ 6, 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: 

 

Аспіранту КАРПУШИНУ Григорію Леонідовичу замінити наукового 

керівника д.ю.н., професора, професора кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права БРИГІНЦЯ Олександра 

Олексійовича та призначити наукового керівника д.ю.н., професора, 

старшого наукового співробітника, члена-кореспондента Національної 

академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України 

КРИНИЦЬКОГО Ігоря Євгеновича. 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 19 

30 травня 2022 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 
 

Про зміну тем дисертацій аспірантам кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Алли ІВАНОВСЬКОЇ, враховуючи рішення кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права від 22 лютого 2022 року, протокол 

№ 6, 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: 

 

1. Змінити аспірантці ЗАБОЖЧУК Оксані Володимирівні тему 

дисертаційного дослідження, виклавши в такій редакції: «Адміністративно-

правові засади взаємодії Національної поліції України з місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування». 

2. Змінити аспіранту ЗАЯЦУ Валерію Юрійовичу тему 

дисертаційного дослідження, виклавши в такій редакції: «Правовий статус 

прокурора в адміністративному судочинстві в справах про корупційні 

правопорушення». 

3. Змінити аспірантці КОВАЛЬЧУК Олені Костянтинівні тему 

дисертаційного дослідження, виклавши в такій редакції: «Правовий режим 

одноразового добровільного декларування». 

4. Змінити аспірантці ЧУДАК Олесі Миколаївні тему дисертаційного 

дослідження, виклавши в такій редакції: «Правове регулювання 

адміністрування податків та зборів в умовах цифровізації». 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор      Ірина КОВТУН 

 

 


