ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

НАКАЗ
«30» листопада 2021 року

м. Хмельницький

№ 707/21

Про уведення в дію
рішень вченої ради
Хмельницького університету
управління та права
імені Леоніда Юзькова
від 29 листопада 2021 року, протокол № 5
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 листопада 2021 року, протокол
№ 5:
1.1. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії;
1.2. Про присвоєння вченого звання доцента Тетяні ПІДЛІСНІЙ;
1.3. Про присвоєння вченого звання доцента Анні ПРИСЯЖНІЙ;
1.4. Про присвоєння вченого звання професора Аллі ІВАНОВСЬКІЙ;
1.5. Про рекомендацію до друку збірника тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Застосування в національному судочинстві стандартів
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року»;
1.6. Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук за спеціальністю 081 Право Володимиру НАЛУЦИШИНУ;
1.7. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників університету;
1.8. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін,
передбачених навчальними планами;
1.9. Про
затвердження
програми
короткотермінового
семінару
«Застосування правил правопису під час підготовки офіційних документів».
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря
університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ.

Ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 1
29 листопада 2021 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про утворення спеціалізованих вчених
рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту
дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 Право, та керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 6 березня 2019 року № 167 «Про присудження ступеня доктора
філософії», п.п. 4.2.8.10 Статуту Хмельницького університету управління та
права імені Леоніда Юзькова,
вчена рада вирішила:
1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
утворення таких спеціалізованих вчених рад.
1.1. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та
проведення разового захисту дисертації Тетяни ФРАНЧУК на тему
«Адміністративно-юрисдикційні провадження в діяльності державної
прикордонної служби України», поданої на здобуття ступеня доктора
філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у складі:
– голови спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук,
професора, член-кореспондента Національної академії правових наук
України, професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права Олександра БУХАНЕВИЧА;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – докторки
юридичних наук, доцентки, професорки кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Алли ІВАНОВСЬКОЇ;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидата
юридичних
наук,
доцента,
доцента
кафедри
конституційного,
адміністративного та фінансового права Романа ГАВРІКА;
– опонента – доктора юридичних наук, професора, директора
Полтавського
юридичного
інституту
Національного
юридичного
університету імені Ярослава Мудрого Ігоря КРИНИЦЬКОГО;

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри
права та соціально-поведінкових наук Відокремленого структурного
підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»» Білоцерківського інституту економіки та
управління Юрія ДЕМ’ЯНЧУКА.
1.2. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та
проведення разового захисту дисертації Григорія КАРПУШИНА на тему
«Правове регулювання збору за місця для паркування транспортних засобів»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за
спеціальністю 081 Право у складі:
– голови спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук,
професора, член-кореспондента Національної академії правових наук
України, професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права Олександра БУХАНЕВИЧА;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних
наук, професора, професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права Ігоря САМСІНА;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки
юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Ірину СТОРОЖУК;
– опонента – доктора юридичних наук, професора, директора
Полтавського
юридичного
інституту
Національного
юридичного
університету імені Ярослава Мудрого Ігоря КРИНИЦЬКОГО;
– опонента – доктора юридичних наук, професора, професора кафедри
приватного та публічного права Київського національного університету
технологій та дизайну Юрія ОНІЩИКА.
1.3. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та
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 спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук,
доцентки, професорки кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права Алли ІВАНОВСЬКОЇ;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних
наук, доцента, професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права Олександра БРИГІНЦЯ;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки
юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Ірини РИЖУК;
– опонента – докторки юридичних наук, старшої наукової
співробітниці, завідувачки кафедри фінансового права Університету
Державної фіскальної служби України Наталії НОВИЦЬКОЇ;
– опонента – докторки юридичних наук, заступниці начальника
кафедри адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності

Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького Ірини КУШНІР.
1.4. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та
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 спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук,
професора, професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права Ігоря САМСІНА;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних
наук, доцента, професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права Олександра БРИГІНЦЯ;
– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки
юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Ірини СТОРОЖУК;
– опонента – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки
лабораторії правового та організаційного забезпечення діяльності
Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України
Валерії РАДІНСЬКОЇ;
– опонента – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри
господарського та адміністративного права Донецького національного
університету імені Василя Стуса Юлії КОСТЕНКО.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 2
29 листопада 2021 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про присвоєння вченого звання доцента Тетяні ПІДЛІСНІЙ
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про присвоєння вченого звання
доцента по кафедрі публічного управління та адміністрування Тетяні
ПІДЛІСНІЙ 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 Романа КУЛИНИЧА про
результати таємного голосування,
вчена рада вирішила:
1. Затвердити протокол лічильної комісії.
2. Присвоїти ПІДЛІСНІЙ Тетяні Віталіївні вчене звання доцента по
кафедрі публічного управління та адміністрування.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 3
29 листопада 2021 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про присвоєння вченого звання доцента Анні ПРИСЯЖНІЙ
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про присвоєння вченого звання
доцента по кафедрі кримінального права та процесу Анні ПРИСЯЖНІЙ 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 Романа КУЛИНИЧА про результати таємного
голосування,
вчена рада вирішила:
1. Затвердити протокол лічильної комісії.
2. Присвоїти ПРИСЯЖНІЙ Анні Василівні вчене звання доцента по
кафедрі кримінального права та процесу.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 4
29 листопада 2021 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про присвоєння вченого звання професора Аллі ІВАНОВСЬКІЙ
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про присвоєння вченого звання
професора по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового
права Аллі ІВАНОВСЬКІЙ 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 Романа
КУЛИНИЧА про результати таємного голосування,
вчена рада вирішила:
1. Затвердити протокол лічильної комісії.
2. Присвоїти ІВАНОВСЬКІЙ Аллі Миколаївні вчене звання професора
по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 5
29 листопада 2021 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про рекомендацію до друку збірника тез
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Застосування в
національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року»
Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. завідувача кафедри
кримінального права та процесу Сергія КРУШИНСЬКОГО, врахувавши
рішення кафедри від 19 листопада 2021 року, протокол № 5 щодо
рекомендації до друку збірника тез Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Застосування в національному судочинстві стандартів
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року», яка
відбулась 22 жовтня 2021 року та керуючись п.п. 3.1.1.29, 4.2.8.32, 8.2.10
Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда
Юзькова,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Застосування в національному судочинстві
стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950
року».

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 6
29 листопада 2021 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового
ступенядоктора наук за спеціальністю 081 Право
Володимиру НАЛУЦИШИНУ
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри
кримінального права та процесу Сергія КРУШИНСЬКОГО, враховуючи
рішення цієї ж кафедри від 19 листопада 2021 року, протокол № 5,
беручи до уваги інформацію доцента кафедри, кандидата юридичних
наук, доцента Володимира НАЛУЦИШИНА щодо затвердження теми
дисертації, відповідно до п. п. 10, 14, 37 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. Інформацію в.о. завідувача кафедри кримінального права та
процесу, Сергія КРУШИНСЬКОГО взяти до відома.
2. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук за спеціальністю 081 Право доценту кафедри
кримінального права та процесу, кандидату юридичних наук, доценту
НАЛУЦИШИНУ
Володимиру
Вікторовичу
«Кримінальні
правопорушення проти порядку виконання судового рішення за
законодавством України та держав Європейського Союзу».
3. Призначити науковим консультантом доктора юридичних наук,
професора, ректора Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова, заслуженого юриста України, академіка Академії
наук вищої освіти України ОМЕЛЬЧУКА Олега Миколайовича.
Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 7
29 листопада 2021 року, протокол №5
м. Хмельницький
Про визнання документів про підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників університету
Заслухавши та обговоривши інформацію методистки I категорії 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 науковопедагогічних 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:
1. Інформацію методистки I категорії відділу підвищення кваліфікації,
перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії
ЗІНЧУК взяти до відома.
2. Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників університету згідно списку,
що додається.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 8
29 листопада 2021 року, протокол № 5
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 листопада 2021 року, протокол № 3
вчена рада вирішила:
Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених
навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від
25 листопада 2021 року, протокол № 3, що додається.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 9
29 листопада 2021 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про затвердження програми короткотермінового семінару
«Застосування правил правопису під час підготовки
офіційних документів»
Заслухавши та обговоривши інформацію методистки І категорії відділу
підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців
ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження програми
короткотермінового семінару «Застосування правил правопису під час
підготовки офіційних документів», відповідно до ст. 36 Закону України «Про
вищу освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2019 р. № 800; 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:
1. Інформацію методистки І категорії відділу підвищення кваліфікації,
перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії
ЗІНЧУК взяти до відома.
2. Затвердити програму короткотермінового семінару «Застосування
правил правопису під час підготовки офіційних документів», що додається.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

