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                       № 264/22 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 27 червня 2022 року, протокол № 15 

 

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 27 червня 2022 року, 

протокол № 15: 

             1.1. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування у 2022 році; 

             1.2. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент у 2022 

році; 

             1.3. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 242 Туризм у 2022 році; 

             1.4. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування у 2022 році; 

             1.5. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право у 2022 році; 



             1.6. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право у 

2022 році; 

             1.7. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 

у 2022 році; 

             1.8. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна 

діяльність у 2022 році; 

             1.9. Про присудження ступенів магістра, бакалавра, присвоєння 

кваліфікацій та видачу дипломів (дипломів з відзнакою) випускникам 

юридичного факультету та факультету управління та економіки; 

             1.10. Про затвердження змін до освітньо-наукової програми 

«Доктор філософії з економіки» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки; 

             1.11. Про затвердження змін до освітньо-наукової програми 

«Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування» та 

навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування; 

             1.12. Про затвердження змін до освітньо-наукової програми 

«Доктор філософії з публічного управління та адміністрування» та 

навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування; 

             1.13. Про звіт щодо реалізації Стратегії інтернаціоналізації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за 

2021-2025 роки (за 2021 – 2022 навчальний рік); 

             1.14. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 Право; 

             1.15. Про затвердження індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта, теми дисертації на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування; 

             1.16. Про заміну наукових керівників аспірантам університету; 

             1.17. Про рекомендацію до друку № 3 (87) за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки»; 

             1.18. Про визнання документів про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників університету; 



             1.19. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 

             1.20. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

  1.21. Про присвоєння вченого звання доцента Тетяні 

САМАРІЧЕВІЙ; 

             1.22. Про присвоєння вченого звання доцента Аллі 

КРУШИНСЬКІЙ; 

             1.23. Про зміну теми дисертації аспіранту Дмитру БЕЛІНСЬКОМУ. 

         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 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

072 Фінанси, банківська справа та страхування у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційної комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за денною формою навчання Віктора СИНЧАКА, 
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Звіт голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які здобувають 

ступінь бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за денною 

формою навчання Віктора СИНЧАКА, взяти до відома. 

2. Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

3. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, розробити заходи для усунення 

вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор             Ірина КОВТУН 

 

                                             

 

 



/ ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

073 Менеджмент у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт заступниці голови екзаменаційної 

комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за денною 

формою навчання Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, 
 

вчена рада вирішила: 
 

          1.Звіт заступниці голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі 

знань 07 Управління та адміністрування за денною формою навчання 

Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, взяти до відома. 

          2.Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

          3.Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії 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. 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор              Ірина КОВТУН

                                            

 

 

 

 



/ ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра  

за спеціальністю 242 Туризм у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційної комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 242 

Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування за денною формою навчання 

Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 
 

вчена рада вирішила: 
 

          1.Звіт голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які здобувають 

ступінь бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування за денною формою навчання Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

взяти до відома. 

          2.Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

          3.Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, виконання і захисту 

кваліфікаційних робіт, розробити заходи для усунення вказаних недоліків у 

наступному навчальному році. 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор              Ірина КОВТУН

                                            

 

 



/ ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

281 Публічне управління та адміністрування у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційної комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування за денною формою навчання Ірини 

КОВТУН, 
 

вчена рада вирішила: 
 

           1.Звіт екзаменаційної комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь 

бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за денною формою 

навчання взяти до відома. 

           2.Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

           3.Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, виконання і захисту 

кваліфікаційних робіт, розробити заходи для усунення вказаних недоліків у 

наступному навчальному році. 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор             Ірина КОВТУН 

 

                                            

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

 081 Право у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційної комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право 

галузі знань 08 Право за денною формою навчання Світлани ГРИНЬКО, 
 

вчена рада вирішила: 
 

           1.Звіт голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які здобувають 

ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право за 

денною формою навчання Світлани ГРИНЬКО, взяти до відома. 

           2. В.о. декана юридичного факультету Віктору ЗАХАРЧУКУ вжити 

заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та усунення 

недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

           3.Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, розробити заходи для усунення 

вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор             Ірина КОВТУН

                                            

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

 293 Міжнародне право у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційної комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 293 

Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини за денною 

формою навчання Олени ЧЕРНЯК, 
 

вчена рада вирішила: 
 

         1.Звіт голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які здобувають 

ступінь бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 

Міжнародні відносини за денною формою навчання Олени ЧЕРНЯК, взяти 

до відома. 

         2. В.о. декана юридичного факультету Віктору ЗАХАРЧУКУ вжити 

заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та усунення 

недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

         3.Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, розробити заходи для усунення 

вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

 

 

 

           Головуюча на засіданні вченої 

           ради, перший проректор                                         Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

 232 Соціальне забезпечення у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт заступниці голови екзаменаційної 

комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 

232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота за денною 

формою навчання Надії ЧУДИК-БІЛОУСОВОЇ, 
 

вчена рада вирішила: 
 

          1.Звіт заступниці голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 

галузі знань 23 Соціальна робота за денною формою навчання Надії 

ЧУДИК-БІЛОУСОВОЇ, взяти до відома. 

          2.В. о. декана юридичного факультету Віктору ЗАХАРЧУКУ вжити 

заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та усунення 

недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

          3. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, розробити заходи для усунення 

вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

 

 

 
          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор                                         Ірина КОВТУН 

 
 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю  

262 Правоохоронна діяльність у 2022 році 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційної комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільне безпека за заочною 

формою навчання Юлії ЦИГАНЮК, 
 

вчена рада вирішила: 
 

         1.Звіт голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які здобувають 

ступінь магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі 

знань 26 Цивільне безпека за заочною формою навчання Юлії ЦИГАНЮК, 

взяти до відома. 

         2.В. о. декана юридичного факультету Віктору ЗАХАРЧУКУ вжити 

заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та усунення 

недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

         3. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, розробити заходи для усунення 

вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

 

 

 

          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 № 9 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

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 проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність 

заочної форми навчання Юлії ЦИГАНЮК, 

                    голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право денної форми 

навчання Світлани ГРИНЬКО, 

                    заступниці голови екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення денної форми навчання Надії ЧУДИК-БІЛОУСОВОЇ, 

                    голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право 

денної форми навчання Олени ЧЕРНЯК, 

                    голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за 

денною формою навчання Віктора СИНЧАКА, 

                    заступниці голови здобувачів освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за денною формою навчання Тетяни ТЕРЕЩЕНКО,  

                    голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань  

24 Сфера обслуговування за денною формою навчання Едуарда 

ЩЕПАНСЬКОГО, 

                    голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування а 

денною формою навчання Ірини КОВТУН,  



                    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 магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна  

діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека та видати дипломи таким 

випускникам магістратури юридичного факультету заочної форми 

навчання набору 2020 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та 

науковій діяльності): 

1.  Бабоян Анні  

2.  Гаврилюк Катерині. 

  

                    2. Присудити ступінь магістра з галузі знань 26 Цивільна безпека за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність та видати дипломи магістра 

випускникам юридичного факультету заочної форми навчання набору 2020 

року:  

1.  Антонюку Назару  

2.  Галус Юлії  

3.  Данчуку Дмитру 

4.  Зваричу Вадиму  

5.  Кашулу Ігорю  

6.  Кориткіну Артему  

7.  Павленку Ярославу  

8.  Шуханову Андрію.  

 

                    3. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати дипломи випускникам 4 курсу юридичного 

факультету денної форми навчання набору 2018 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. Безкровній Марії 

2. Бондар Діані 

3. Григор’євій Марині 

4. Кіндзерському Андрію 

5. Кобильник Анастасії 

6. Костишиній Руслані 

7. Кохан Діані 

8. Матющенковій Юлії 



9. Савіцькій Анастасії 

10. Сосюк Єлизаветі 

11. Чорпіті Іллі 

12. Щербині Ірині 

13. Яновській Олександрі. 

 

       4. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати дипломи випускникам 4 курсу юридичного 

факультету денної форми навчання набору 2018 року: 

1. Бабій Юлії 

2. Бабіч Марині 

3. Базану Миколі 

4. Бебиху Богдану 

5. Войт Лєні 

6. Гайдайчук Аліні 

7. Ганичу Євгену 

8. Гарбузу Владиславу 

9. Гензері Сніжані 

10. Гончар Юлії 

11. Гоншовській Вікторії 

12. Гордилюк Софії 

13. Горичу Ростиславу 

14. Горностаю Максиму 

15. Давиденку Антону 

16. Дзюбі Ользі 

17. Добродзій Анні 

18. Жураківському Владиславу 

19. Загродській Маріні 

20. Загроцькій Анастасії 

21. Іщуку Андрію 

22. Каленчук Оксані 

23. Колодюк Ілоні 

24. Крамару Владиславу 

25. Крищуку Максиму 

26. Кротюк Каріні 

27. Кутовій Валентині 

28. Лазаренко Софії 

29. Ластовецькому Богдану 

30. Лотоцькому Владиславу 

31. Максім Анастасії 

32. Мартинюк Анастасії 

33. Марущаку Ростиславу 

34. Матвєєвій Дар’ї 



35. Михайлову Владиславу 

36. Мізерній Анастасії 

37. Мозолюк Діані 

38. Мостіпаці Віталію 

39. Нараєвській Ангеліні 

40. Непокритовій Олені 

41. Ніколайчук Ользі 

42. Оніщуку Богдану 

43. Орехівському Іллі 

44. Панівник Валерії 

45. Параскевичу Роману 

46. Паштепі Марині 

47. Побережному Іллі 

48. Повадюку Євгену 

49. Поліщук Іванні 

50. Поповій Ярославі 

51. Рапун Діані 

52. Ревнюк Юлії 

53. Рекрутняку Назарию 

54. Ружицькій Анастасії 

55. Садовець Вікторії 

56. Седзюх Катерині 

57. Сіверському Олександру 

58. Слободяник Анастасії 

59. Соколюк Юлії 

60. Столярчук Анастасії 

61. Суржику Денису 

62. Суходольському Богдану 

63. Паньковій Дарині 

64. Трачук Діані 

65. Фаненштель Анні 

66. Халіковій Анастасії 

67. Цугелю Андрію 

68. Чупруну Миколі 

69. Яковенку Владиславу 

70. Ярощуку Андрію. 

 

                    5. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота та видати дипломи 

випускникам 4 курсу юридичного факультету денної форми навчання 

набору 2018 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій 

діяльності): 

1. Поліщук Вікторії 



2. Присяжнюк Валерії 

3. Романюк Юлії 

4. Сидорук Олександрі 

5. Тищук Оксані. 

 

                    6. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота та видати дипломи 

випускникам 4 курсу юридичного факультету денної форми навчання 

набору 2018 року: 

1. Беспальчук Ользі 

2. Кицан Валерії 

3. Козирській Анастасії 

4. Музиці Анжеліці 

5. Ринді Владиславі 

6. Шкапоїду Юрію. 

 

                    7. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне 

право галузу знань 29 Міжнародні відносини та видати дипломи 

випускникам 4 курсу юридичного факультету денної форми навчання 

набору 2018 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій 

діяльності): 

1. Везденецькій Ользі 

2. Голудзяк Діані 

3. Солов’ю Артуру 

4. Федорчук Оксані. 

 

                    8. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне 

право галузі знань 29 Міжнародні відносини та видати дипломи 

випускникам 4 курсу юридичного факультету денної форми навчання 

набору 2018 року: 

1. Бабію Артему 

2. Бохоновському Владиславу 

3. Дзюбюк Катерині 

4. Козіцькому Владиславу 

5. Колодію Євгену 

6. Лазарєвій Юлії 

7. Панасюку Максиму 

8. Руднянин Інні 

9. Хомі Даніілу 

10. Чернобаю Ярославу 

11. Штойку Андрію. 

 



          9. Присудити ступінь бакалавра та присвоїти кваліфікацію «Бакалавр 

фінансів, банківської справи та страхування» за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування випускникам 4 курсу факультету управління та економіки 

денної форми навчання набору 2018 року: 

1. Вакуляк Діані  

2. Дзюбій Марії  

3. Дяк Юлії  

4. Ковальову Вадиму  

5. Козак Юлії  

6. Ляшковій Вероніці  

7. Мазур Марині  

8. Музичук Віті  

9. Онищуку Владиславу  

10.  Очкуру Артему  

11.  Поліщук Владиславі  

12.  Рижій Вікторії  

13.  Савчук Олені  

14.  Синиця Марині  

15.  Тарасенко Діані  

16.  Шевчуку Роману  

17.  Шелезі Марині  

18.  Юрківу Вадиму.  

 

          10. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління 

та адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2018 року (із 

зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. Ляшковій Вероніці  

2. Шелезі Марині.  

 

          11. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління 

та адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2018 року: 

1. Вакуляк Діані  

2. Дзюбій Марії  

3. Дяк Юлії  

4. Ковальову Вадиму  

5. Козак Юлії  

6. Мазур Марині  



7. Музичук Віті  

8. Онищуку Владиславу  

9. Очкуру Артему  

10.  Поліщук Владиславі  

11.  Рижій Вікторії  

12.  Савчук Олені  

13.  Синиці Марині  

14.  Тарасенко Діані  

15.  Шевчуку Роману  

16.  Юрківу Вадиму.  

 

          12. Присудити ступінь бакалавра та присвоїти кваліфікацію 

«Бакалавр з менеджменту» за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 

07 Управління та адміністрування випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2018 року: 

 

1. Альміз Вікторії  

2. Грищук Катерині  

3. Дорожку Олександру  

4. Заїці Аллі  

5. Ковалю Олександру  

6. Кравчук Юлії  

7. Лешаничу Максиму  

8. Луцишину Тимуру  

9. Міщук Світлані  

10. Нечипоренко Каріні  

11. Півхлопко Діані  

12. Підченко Вероніці  

13. Потурняк Анастасії  

14. Фаріону Антону  

15. Шкатулі Ользі  

16. Щуру Володимиру.  

 

          13. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю за спеціальністю 

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування та видати 

дипломи випускникам 4 курсу факультету управління та економіки денної 

форми навчання набору 2018 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у 

навчанні та науковій діяльності): 

1. Заїці Аллі  

2. Кравчук Юлії  

3. Нечипоренко Каріні  

4. Півхлопко Діані  



5. Потурняк Анастасії.  

 

          14. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю за спеціальністю 

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування та видати 

дипломи випускникам 4 курсу факультету управління та економіки денної 

форми навчання набору 2018 року: 

1.    Альміз Вікторії  

2. Грищук Катерині 

3. Дорожку Олександру 

4. Ковалю Олександру 

5. Лешаничу Максиму 

6. Луцишину Тимуру 

7. Міщук Світлані 

8. Підченко Вероніці 

9. Фаріону Антону 

10. Шкатулі Ользі 

11. Щуру Володимиру. 

 

          15. Присудити ступінь бакалавра та присвоїти кваліфікацію 

«Бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування» за 

спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування 

випускникам 4 курсу факультету управління та економіки денної форми 

навчання набору 2018 року: 

1. Давидчук Аліні  

2. Козирі Ярославу  

3. Колодій Наталії  

4. Кукурузі Марині  

5. Матвєєвій Іванні  

6. Чаплінській Вікторії  

7. Чоботарю Костянтину  

8. Чорній Анастасії  

9. Шарку Ярославу  

10. Яворській Анастасії.  

 

          16. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю за спеціальністю 

242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування та видати дипломи 

випускникам 4 курсу факультету управління та економіки денної форми 

навчання набору 2018 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та 

науковій діяльності): 

1. Давидчук Аліні  

2. Козирі Ярославу.  

 



                    17. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю за спеціальністю 

242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування та видати дипломи 

випускникам 4 курсу факультету управління та економіки денної форми 

навчання набору 2018 року: 

1. Колодій Наталії  

2. Кукурузі Марині  

3. Матвєєвій Іванні  

4. Чаплінській Вікторії  

5. Чоботарю Костянтину  

6. Чорній Анастасії  

7. Шарку Ярославу  

8. Яворській Анастасії.  

 

                    18. Присудити ступінь бакалавра та присвоїти кваліфікацію 

«Бакалавр публічного управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування випускникам 4 курсу факультету управління 

та економіки денної форми навчання набору 2018 року: 

1. Барановському Олегу  

2. Загурному Назару  

3. Ігнат Аліні  

4. Іщенку Володимиру  

5. Карпанасюк Ользі  

6. Ляуру Максиму  

7. Піщику Сергію  

8. Поліщуку Єгору  

9. Чепель Дар’ї  

10. Череднюк Ірині  

11. Шамарі Олександрі  

12. Шапінку Івану.  

 

                    19. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2018 року (із 

зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. Ігнат Аліні  

2. Іщенку Володимиру  

3. Карпанасюк Ользі  

4. Чепель Дар’ї  

5. Шамарі Олександрі.  

 



                    20. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2018 року: 

1. Барановському Олегу  

2. Загурному Назару  

3. Ляуру Максиму  

4. Піщику Сергію  

5. Поліщуку Єгору  

6. Чепель Дар’ї  

7. Череднюк Ірині.  

 

         21. Рекомендувати до навчання в аспірантурі: 

1. Бабоян Анну 

2. Гаврилюк Катерину. 

 

 

 

                    Головуюча на засіданні вченої 

                    ради, перший проректор                      Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-наукової програми «Доктор 

філософії з економіки» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

 

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

освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2022 р. №424 

«Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 052 Економіка 

для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти» 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-

наукової програми «Доктор філософії з економіки» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю 

051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, враховуючи 

рішення методичної ради університету від 23 червня 2022 року, 

протокол №8, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-наукової програми «Доктор філософії з 

економіки» та навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки 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 № 11 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-наукової програми «Доктор 

філософії з фінансів, банківської справи та страхування» та 

навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня доктора 

філософії 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» 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-наукової програми «Доктор філософії з 

фінансів, банківської справи та страхування» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління 

та адміністрування, враховуючи рішення методичної ради університету від  

23 червня 2022 року, протокол № 8, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-наукової програми «Доктор філософії з 

фінансів, банківської справи та страхування» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня доктора філософії 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 № 12 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-наукової програми «Доктор 

філософії з публічного управління та адміністрування» та 

навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня доктора 

філософії 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» 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-наукової програми «Доктор філософії з 

публічного управління та адміністрування» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування, враховуючи рішення методичної ради 

університету від 23 червня 2022 року, протокол № 8, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-наукової програми «Доктор філософії з 

публічного управління та адміністрування» та навчального плану 

підготовки фахівців освітнього ступеня доктора філософії 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 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про звіт щодо реалізації  

Стратегії інтернаціоналізації Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова за 2021-2025 роки  

(за 2021 – 2022 навчальний рік) 
 

          Заслухавши та обговоривши звіт проректора з наукової роботи Алли 

ІВАНОВСЬКОЇ щодо реалізації Стратегії інтернаціоналізації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за 

2021-2025 роки, затвердженого рішенням вченої ради від 24 червня 2021 

року, протокол №14, за 2021 -2022 навчальний рік, відповідно до п. 4.2.8.1., 

розділу 12 Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова  

 
вчена рада вирішила: 

 

1.  Затвердити звіт проректора з наукової роботи Алли 

ІВАНОВСЬКОЇ щодо реалізації Стратегії інтернаціоналізації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за 

2021-2025 роки (за 2021 – 2022 навчальний рік), що додається. 

2.  Доручити науково-дослідній частині університету внести зміни до 

плану заходів реалізації Стратегії інтернаціоналізації Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 

роки. 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор             Ірина КОВТУН 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 14 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право  

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: 

цивільного права та процесу Світлани ГРИНЬКО, теорії та історії держави 

і права Леоніда МІСІНКЕВИЧА, трудового, земельного та господарського 

права Івана КОСТЯШКІНА, кримінального права та процесу Сергія 

КРУШИНСЬКОГО, доцента кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Олени ГАЛУС, враховуючи рішення засідання кафедр 

цивільного права та процесу від 22 червня 2022 року, протокол № 10, теорії 

та історії держави і права від 27 червня 2022 року, протокол № 9, трудового, 

земельного та господарського права від 17 червня 2022 року, протокол № 

11, конституційного, адміністративного та фінансового права від 24 червня 

2022 року, протокол № 9, кримінального права та процесу від 17 червня 

2022 року, протокол № 11, беручи до уваги інформацію аспірантів кафедр 

щодо затвердження тем дисертацій та відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261,   
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів за спеціальністю 081 Право: 

- БАРАБАНОВІЙ Діані Анатоліївні 

- КОГУТУ Івану Анатолійовичу 

- ЛИСЮКУ Олексію Юрійовичу 

- МАЗУРУ Ярославу Павловичу 

- МІНІХУ Андрію Олександровичу 

- МОТИЛЮКУ Олексію Вільямовичу 

- НАВРОЦЬКОМУ Володимиру Анатолійовичу 



- ПАРФЕНТЬЄВУ Андрію Володимировичу 

- РИМШИН Тетяні Анатоліївні 

- РОЗІЗНАНОМУ Євгену Григоровичу 

- РУВІНУ Сергію Олександровичу 

- ТЮРІНУ Сергію Григоровичу 

- ХОБТІ Юрію Михайловичу. 

 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії:  

- по кафедрі цивільного права та процесу: 

- ПАРФЕНТЬЄВУ Андрію Володимировичу «Особисті немайнові 

права та обов’язки подружжя» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

ВАТРАС В. А.); 

- РОЗІЗНАНОМУ Євгену Григоровичу «Орган опіки та піклування 

як суб’єкт сімейних правовідносин» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

ВАТРАС В. А.); 

- МОТИЛЮКУ Олексію Вільямовичу «Способи розпорядження 

фізичною особою майном на випадок смерті» (науковий керівник –к.ю.н., 

проф. БІЛОУСОВ Ю. В.); 

 

- по кафедрі кримінального права та процесу: 

- БАРАБАНОВІЙ Діані Анатоліївні «Надання доказів підозрюваним 

(обвинуваченим) як спосіб захисту у кримінальному провадженні» 

(науковий керівник – к.ю.н., доц. ВОЛКОТРУБ С. Г.); 

- КОГУТУ Івану Анатолійовичу «Взаємодія слідчого та дізнавача із 

прокурором під час досудового розслідування кримінального 

провадження» (науковий керівник –д.ю.н., доц. ЦИГАНЮК Ю. В.); 

- РИМШИН Тетяні Анатоліївні «Кримінально-правова охорона прав 

дітей, пов’язаних з наданням медичної допомоги» (науковий керівник – 

к.ю.н., доц. НІКІФОРОВА Т. І.); 

 

-  по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового 

права: 

- ЛИСЮКУ Олексію Юрійовичу «Спрощена система 

оподаткування: теоретичні (фінансово-правові) аспекти та практика 

застосування» (науковий керівник – д.ю.н., проф. БУХАНЕВИЧ О. М.); 

- МАЗУРУ Ярославу Павловичу «Правове регулювання 

кібербезпеки державних інформаційних ресурсів» (науковий керівник – 

к.ю.н., доц. СТОРОЖУК І. П.); 

- ТЮРІНУ Сергію Григоровичу «Адміністративно-правові засади 

діяльності місцевих органів публічної адміністрації в Україні в контексті 

європейської інтеграції» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

ІВАНОВСЬКА А. М.); 



- ХОБТІ Юрію Михайловичу «Адміністративно-правове 

забезпечення здійснення державного контролю та нагляду у сфері 

виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та 

молочних продуктів» (науковий керівник – д.ю.н., проф. БРИГІНЕЦЬ О. 

О.); 

- по кафедрі теорії та історії держави та права: 

- РУВІНУ Сергію Олександровичу «Правовий захист суспільної 

моралі в межах діяльності правоохоронних органів України» (науковий 

керівник – д.ю.н., проф. ОМЕЛЬЧУК О. М.); 

  

- по кафедрі трудового, земельного та господарського права: 

- МІНІХУ Андрію Олександровичу «Гарантії трудових прав 

працівників під час воєнного стану» (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

АНДРУШКО А. В.); 

- НАВРОЦЬКОМУ Володимиру Анатолійовичу «Гарантії  

здійснення та захисту права приватної власності на земельну ділянку» 

(науковий керівник – д.ю.н., проф. КОСТЯШКІН І. О.). 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор              Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 15 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта, теми дисертації на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

враховуючи рішення кафедри публічного управління та адміністрування 

від 07 червня 2022 року, протокол № 12, беручи до уваги інформацію 

аспіранта кафедри щодо затвердження теми дисертації, відповідно до п. п. 

10, 14, 24, 26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. 

№261,  

 
вчена рада вирішила: 

 

          1.Затвердити індивідуальний навчальний план та індивідуальний 

план наукової роботи аспіранта за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування 

- МОЩАНЦЮ Андрію Андрійовичу. 

          2.Затвердити тему дисертації на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії МОЩАНЦЮ Андрію Андрійовичу «Науково-методичні 

засади взаємодії публічної влади та бізнесу у сфері забезпечення 

економічної безпеки держави» (науковий керівник – к.е.н., доц. 

ТЕРЕЩЕНКО Т. В.). 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор                       Ірина КОВТУН 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 16 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 
 

Про заміну наукових керівників аспірантам університету 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС, беручи до уваги подані заяви 

аспірантів та рішення кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права від 24 червня 2022 року, протокол № 9, рішення кафедри 

цивільного права та процесу від 22 червня 2022 року, протокол № 10, 

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.Аспіранту БОЙЧЕНЮКУ Івану Васильовичу замінити керівника 

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

та фінансового права СТЕЦЕНКА С. Г. та призначити наукового керівника, 

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

та фінансового права САМСІНА І. Л. 

          2.Аспіранту ТІХОНЕНКУ Роману Григоровичу замінити керівника 

д.ю.н., професора, завідувача кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права БУХАНЕВИЧА О. М. та призначити наукового 

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

адміністративного та фінансового права САМСІНА І. Л. 

          3.Аспірантці ВОЛЯНСЬКІЙ Ользі Ігорівні замінити керівника к.ю.н., 

доцента, доцента кафедри цивільного права та процесу ЧОРНУ Ж. Л. та 

призначити наукового керівника, д.ю.н., професора, професора кафедри 

цивільного права та процесу ВАТРАСА В. А. 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор              Ірина КОВТУН 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 17 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку № 3 (87) 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 № 3 (87) за 2022 рік та керуючись п.п. 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 третій за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки».  

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор              Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 18 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці 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 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 № 19 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

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 23 червня 2022 

року, протокол № 8 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету 

від 23 червня 2022 року, протокол № 8, 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 № 20 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь  

доктора філософії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про видачу дипломів доктора 

філософії та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 року № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії», 

п.п. 4.2.8.10, 4.2.8.12 Статуту Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, п. 1.7. Положення про диплом 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

затвердженого рішенням вченої ради університету в редакції від 28.11.2016 

р., протокол № 5, та введеного в дію наказом університету від 05.12.2016 р. 

№ 744/16, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Видати диплом доктора філософії Ользі БОРТНИК диплом 

доктора філософії зі спеціальності 081 Право (ДР № 004633) на підставі 

рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.007, затвердженого наказом 

МОН від 06 червня 2022 року № 530 «Про рішення з питань присудження 

наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320». 

2. Видати диплом доктора філософії Аллі КІРИК диплом доктора 

філософії зі спеціальності 081 Право (ДР № 004634) на підставі рішення 

спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.017, наказом МОН від 06 червня 

2022 року № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 7 квітня 2022 року № 320». 

3. Видати диплом доктора філософії Вікторії КОМІСАРЕНКО 

диплом доктора філософії зі спеціальності 081 Право (ДР № 004635) на 

підставі рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.011, наказом МОН 

від 06 червня 2022 року № 530 «Про рішення з питань присудження 



наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320». 

4. Видати диплом доктора філософії Сабіні РАТУШНІЙ диплом 

доктора філософії зі спеціальності 081 Право (ДР № 004636) на підставі 

рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.015, наказом МОН від 06 

червня 2022 року № 530 «Про рішення з питань присудження наукових 

ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320». 

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор              Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 21 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Тетяні САМАРІЧЕВІЙ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування Тетяні САМАРІЧЕВІЙ та керуючись наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про затвердження 

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 

2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної 

комісії Юрія БІЛОУСОВА щодо результатів таємного голосування, яке 

відбувалося в електронному режимі з використанням програмного 

забезпечення додатків Google Meet та Google Forms, що забезпечують 

анонімність і верифікованість такого голосування, 
 

вчена рада вирішила: 

 

          1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти САМАРІЧЕВІЙ Тетяні Анатоліївні вчене звання 

доцента по кафедрі менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування.  

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор              Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 22 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Аллі КРУШИНСЬКІЙ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування Аллі КРУШИНСЬКІЙ та керуючись наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про затвердження 

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 

2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної 

комісії Юрія БІЛОУСОВА щодо результатів таємного голосування, яке 

відбувалося в електронному режимі з використанням програмного 

забезпечення додатків Google Meet та Google Forms, що забезпечують 

анонімність і верифікованість такого голосування, 
  

вчена рада вирішила: 

 

          1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти КРУШИНСЬКІЙ Аллі Вікторівні вчене звання доцента 

по кафедрі менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування.  

 

 

 

Головуюча на засіданні вченої 

ради, перший проректор              Ірина КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 23 

27 червня 2022 року, протокол № 15 

м. Хмельницький 
 

Про зміну теми дисертації аспіранту Дмитру БЕЛІНСЬКОМУ  

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС про зміну теми дисертаційного 

дослідження аспіранту кафедри трудового, земельного та господарського 

права Дмитру БЕЛІНСЬКОМУ, врахувавши рішення кафедри трудового, 

земельного та господарського права від 17 червня 2022 року, протокол № 

11, та відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 р. № 261,  
 

вчена рада вирішила: 

 

          Змінити аспіранту БЕЛІНСЬКОМУ Дмитру Сергійовичу тему 

дисертаційного дослідження «Референдум як архітектонічний елемент 

правової реальності», виклавши її в такому формулюванні: «Повоєнна 

відбудова житлового фонду: господарсько-правовий аспект». 

 

 

 

          Головуюча на засіданні вченої 

          ради, перший проректор              Ірина КОВТУН 

 

 


