
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«01» лютого 2022 року  
м. Хмельницький                             

                       № 52/22 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 31 січня 2022 року, протокол № 9 

 

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 31 січня 2022 року, протокол № 9: 

1.1. Про моніторинг якості знань студентів за результатами навчання у 1 

семестрі 2021-2022 навчального року; 

1.2. Про підсумки наукової діяльності Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за 2021 рік; 

1.3. Про план наукової діяльності Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова на 2022 рік; 

1.4. Про заміну наукових керівників аспірантам Ігорю Слободянюку та 

Дмитру БЕЛІНСЬКОМУ;  

1.5. Про рекомендацію до друку підручника В’ячеслава БЛІХАРА, Олега 

ОМЕЛЬЧУКА, Вікторії ВОВК, Марії Бліхар, Марти КОПИТКО, Мар’яни 

ВЕРЕСКЛІ, Наталії МИХАЛІЦЬКОЇ «Організація наукових досліджень у сфері 

менеджменту та безпеки організації»; 

1.6. Про рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та 

глобальні імперативи»; 

1.7. Про рекомендацію до друку № 1-2 (85-86) за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки»; 

1.8. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 



1.9. Про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які мають 

намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора); 

1.10. Про затвердження Професійної програми та навчального плану 

курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень 

інших органів; 

1.11. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.12. Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників університету; 

1.13. Про присвоєння вченого звання доцента Володимиру 

КОПАНЧУКУ; 

1.14. Про присвоєння вченого звання професора Олегу КРАВЧУКУ; 

1.15. Про рекомендацію до друку монографії Андрія ІВАНИЦЬКОГО, 

Олени ЧЕРНЯК «Захист права власності юридичних осіб через призму практики 

Європейського суду з прав людини». 

 

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 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про моніторинг якості знань студентів за результатами навчання  

у 1 семестрі 2021-2022 навчального року 

 

Заслухавши інформацію деканеси факультету управління та економіки 

Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, в. о. декана юридичного факультету Віктора 

ЗАХАРЧУКА про моніторинг якості знань студентів факультету управління та 

економіки, юридичного факультету за результатами навчання у 1 семестрі 

2021-2022 навчального року, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію деканеси факультету управління та економіки Тетяни 

ТЕРЕЩЕНКО, в. о. декана юридичного факультету Віктора ЗАХАРЧУКА 

про моніторинг якості знань студентів юридичного факультету, факультету 

управління та економіки за результатами навчання у 1 семестрі 2021-2022 

навчального року взяти до відома. 

2. З метою подальшого удосконалення освітнього процесу на 

факультетах університету: 

2.1. Деканам факультетів: 

2.1.1. забезпечити неухильне дотримання чинних нормативних вимог з 

питань організації освітнього процесу; 

2.1.2. здійснювати постійний моніторинг стану поточної успішності та 

відвідуваності навчальних занять студентами університету; 

2.1.3. організувати повторне вивчення навчальних дисциплін, для 

студентів, які за підсумками навчання в семестрі мають академічну 

заборгованість. 

2.2. Завідувачам кафедр: 

2.2.1. довести до відома науково-педагогічних працівників результати 

навчання студентів університету у 1 семестрі 2021-2022 навчального року та 

обговорити їх на чергових засіданнях кафедр; 

2.2.2. на засіданнях кафедр систематично розглядати питання стану 

успішності та результатів поточного і підсумкового контролю з метою 

глибокого системного аналізу якісних та кількісних показників успішності 



студентів в розрізі навчальних дисциплін та науково-педагогічних 

працівників, які забезпечують їх викладання; 

2.2.3. за погодженням з деканом факультету визначити науково-

педагогічних працівників, які будуть проводити заняття в рамках повторного 

вивчення навчальних дисциплін. 

2.3. Науково-педагогічним працівникам: 

2.3.1. здійснювати об’єктивне, повне оцінювання усіх видів навчальної 

роботи студентів відповідно до розроблених критеріїв оцінювання; 

2.3.2. неухильно дотримуватись розроблених навчальними відділами 

факультетів та кафедрами розкладів занять та графіків проведення 

навчальних консультацій. 

 

 

 

Голова вченої ради 

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 
 

Про підсумки наукової діяльності 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова за 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини Інни ШЕВЧУК про підсумки наукової діяльності у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова за 2021 рік, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1.  Інформацію завідувача науково-дослідної частини ШЕВЧУК Інни 

про підсумки наукової діяльності у Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова за 2021 рік взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про підсумки наукової діяльності у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова за 2021 рік, що 

додається. 

3. З метою подальшого вдосконалення наукової роботи на факультетах 

та діяльності науково-дослідної частини університету: 

3.1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр посилити увагу на якість 

публікацій викладачів кафедри, спрямувати зусилля викладачів на підготовку 

публікацій у часописі «Університетські наукові записки». 

3.2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр врегулювати терміни 

подачі індивідуальних планів з науки та підготовки загальнокафедрального 

звіту за звітній період.  

3.3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр посилити увагу за 

дотриманням академічної доброчесності науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти. 

3.4. Завідувачам кафедр звернути увагу на необхідність реєстрації 

загальнокафедральних тем та внесення їх до бази даних УкрІНТЕІ. 

3.5.  Голові Наукового товариство студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених, Голові Ради молодих вчених, керівникам наукових гуртків 

своєчасно доводити до відома здобувачів вищої освіти, аспірантів, 

докторантів, молодих вчених інформацію про наукові заходи в університеті. 



3.6. Завідувачам кафедр університету до 4 березня 2022 року 

проаналізувати та обговорити підсумки звіту про науково-дослідну роботу в 

університеті, вжити конкретних заходів щодо усунення зазначених 

зауважень. 

4. Відділам науково-дослідної частини до 17 березня 2022 року 

систематизувати інформацію про наукові здобутки на сайті університету. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

Ірину КОВТУН. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

                 РІШЕННЯ № 3 

                 31 січня 2022 року, протокол №9 

                 м. Хмельницький 

 

          Про план наукової діяльності  

         Хмельницького університету управління та права  

            імені Леоніда Юзькова на 2022 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини університету Інни ШЕВЧУК про план наукової діяльності 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 

2021 рік,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача науково-дослідної частини університету 

ШЕВЧУК Інни взяти до відома. 

2.  Затвердити «План наукової діяльності Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова на 2022 рік», що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради 

ректор університету           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 
 

Про заміну наукових керівників аспірантам 

Ігорю СЛОБОДЯНЮКУ та Дмитру БЕЛІНСЬКОМУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу 

аспірантури та докторантури Олени ГАЛУС про заміну наукових керівників 

аспірантам Ігорю СЛОБОДЯНЮКУ та Дмитру БЕЛІНСЬКОМУ та 

відповідно до поданих заяв аспірантів, врахувавши рішення кафедри теорії та 

історії держави і права від 24 січня 2022 року, протокол № 6, та рішення 

кафедри трудового, земельного та господарського права від 25 січня 

2022 року, протокол №7, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури 

Олени ГАЛУС взяти до відома. 

2. Аспіранту СЛОБОДЯНЮКУ Ігорю Геннадійовичу замінити 

керівника, професорку кафедри, д.ю.н., професорку ВОВК Вікторію 

Миколаївну та призначити наукового керівника доцентку, к.ю.н., доцентку 

кафедри теорії та історії держави і права ОЛІЙНИК Уляну Миколаївну. 

3. Аспіранту БЕЛІНСЬКОМУ Дмитру Сергійовичу замінити 

керівника, професорку кафедри, д.ю.н., професорку ВОВК Вікторію 

Миколаївну та призначити наукового керівника к.ю.н., старшого викладача 

кафедри трудового, земельного та господарського права БЛЯХАРСЬКОГО 

Ярослава Станіславовича. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку підручника  

В’ячеслава БЛІХАРА, Олега ОМЕЛЬЧУКА, Вікторії ВОВК,  

Марії БЛІХАР, Марти КОПИТКО, Мар’яни ВЕРЕСКЛІ, Наталії 

МИХАЛІЦЬКОЇ «Організація наукових досліджень у сфері  

менеджменту та безпеки організації»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

врахувавши рішення кафедри публічного управління та адміністрування від 

04 січня 2022 року, протокол № 6 щодо рекомендації до друку підручника 

В’ячеслава БЛІХАРА, Олега ОМЕЛЬЧУКА, Вікторії ВОВК, Марії БЛІХАР, 

Марти КОПИТКО, Мар’яни ВЕРЕСКЛІ, Наталії МИХАЛІЦЬКОЇ 

«Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки 

організації» відповідно до п. 4.2.8.32. Статуту університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку підручник, підготовлений колективом авторів: 

В’ячеслава БЛІХАРА, Олега ОМЕЛЬЧУКА, Вікторії ВОВК, Марії БЛІХАР, 

Марти КОПИТКО, Мар’яни ВЕРЕСКЛІ, Наталії МИХАЛІЦЬКОЇ 

«Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки 

організації». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                   Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку збірника тез 

Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в 

Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО про 

рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної науково-практичної 

конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та 

глобальні імперативи», яка відбудеться 11 лютого 2022 року, відповідно до 

п. 4.2.8.32. Статуту університету, 

 

 
вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та 

глобальні імперативи». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку № 1-2 (85-86) 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 № 1-2 (85-86) 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 перший-другий за 2022 рік часопису 

«Університетські наукові записки».  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

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 27 січня 2022 року, протокол № 4 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

27 січня 2022 року, протокол № 4, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які мають 

намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника 

майна, керуючого санацією, ліквідатора) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження Професійної програми підготовки 

осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідно до п.п. 9, 

10 Розділу ІІ «Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність 

арбітражного керуючого» Положення про систему підготовки і 

перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного 

керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних 

керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, 

затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 13.08.2019 

№ 2536/5, беручи до уваги рішення методичної ради від 27 січня 2022 року, 

протокол №4 

 
вчена рада вирішила: 

 

1.  Інформацію керівниці відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії 

ЗІНЧУК про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які мають 

намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора) прийняти до відома. 

2. Затвердити Професійну програму підготовки осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора), що додається. 

3. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання Володимиру КУЛИКУ розмістити Професійну програму 

підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) 



(додається) на офіційному веб-сайті Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

Ірину КОВТУН. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

31 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження Професійної програми та навчального плану курсів 

з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх 

послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження Професійної програми та 

навчального плану курсів з отримання знань у сфері примусового виконання 

судових рішень і рішень інших органів, відповідно до п.п. 6, 8. Розділу ІІ 

«Порядок проходження навчання» Порядку допуску до професії приватного 

виконавця, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 

25.10.2016 року №3053/5, беручи до уваги рішення методичної ради від 27 

січня 2022 року, протокол №4 
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Інформацію керівниці відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії 

ЗІНЧУК про затвердження Професійної програми та навчального плану 

курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів прийняти до відома. 

2. Затвердити Професійну програму та навчальний план курсів з 

отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень 

інших органів, що додаються. 

3. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання Володимиру КУЛИКУ розмістити Професійну програму та 

навчальний план курсів з отримання знань у сфері примусового виконання 

судових рішень і рішень інших органів на офіційному веб-сайті 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого 

проректора Ірину КОВТУН. 
 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

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: 

 

1. Інформацію керівниці 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 № 12 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови конкурсної комісії 

Віктора ЗАХАРЧУКА та голови лічильної комісії Володимира ХІМІЧА 

про результати таємного голосування,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протоколи лічильної комісії. 

2. Обрати на посади науково-педагогічних працівників з обов’язковим 

укладанням контрактів:  

БУХАНЕВИЧА Олександра Миколайовича на посаду завідувача 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;  

КРУШИНСЬКОГО Сергія Антоновича на посаду завідувача кафедри 

кримінального права та процесу; 

ВАСИЛЬЄВА Владислава Віталійовича на посаду професора кафедри 

цивільного права та процесу; 

КОЖЕВНИКОВУ Вікторію Олександрівну на посаду професора 

кафедри міжнародного та європейського права; 

МЕЛЬНИКА Степана Івановича на посаду професора кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; 

НАГНИБІДУ Володимира Івановича на посаду професора кафедри 

цивільного права та процесу; 

САМСІНА Ігоря Леоновича на посаду професора кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права; 

ЦИГАНЮК Юлію Володимирівну на посаду професора кафедри 

кримінального права та процесу; 

БЕРЕЖНОГО Сергія Дмитровича на посаду доцента кафедри 

кримінального права та процесу; 



ГАВРІКА Романа Олександровича на посаду доцента кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права; 

МАЄВСЬКОГО Юрія Францовича на посаду доцента кафедри 

публічного управління та адміністрування; 

МЕЛЬНИК Надію Володимирівну на посаду доцента кафедри теорії та 

історії держави і права; 

НАГОРНОГО Ярослава Володимировича на посаду доцента кафедри 

мовознавства; 

ІВАНИЦЬКОГО Андрія Мироновича на посаду старшого викладача 

кафедри міжнародного та європейського права; 

СЕМ’ЯНЧУКА Петра Михайловича на посаду старшого викладача 

кафедри публічного управління та адміністрування, на повну ставку; 

СТЕПЧУК Юлію Петрівну на посаду старшого викладача кафедри 

мовознавства; 

ТКАЧУКА Сергія Петровича на посаду старшого викладача кафедри 

трудового, земельного та господарського права; 

ПУХКУ Юлію Володимирівну на посаду викладача кафедри трудового, 

земельного та господарського права; 

ЛОГВИН Руслану Олегівну на посаду асистента кафедри мовознавства; 

ОКСАНЮКА Олега Анатолійовича на посаду асистента кафедри теорії 

та історії держави і права. 

 
 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Володимиру КОПАНЧУКУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі кримінального права та процесу Володимиру 

КОПАНЧУКУ 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 Володимира ХІМІЧА про 

результати таємного голосування,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти КОПАНЧУКУ Володимиру Олександровичу 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 № 14 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання професора Олегу КРАВЧУКУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

професора по кафедрі кримінального права та процесу Олегу КРАВЧУКУ 

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 Володимира ХІМІЧА про 

результати таємного голосування,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти КРАВЧУКУ Олегу Вікторовичу вчене звання професора 

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 № 15 

31 січня 2022 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку монографії  

Андрія ІВАНИЦЬКОГО, Олени ЧЕРНЯК  

«Захист права власності юридичних осіб через призму практики 

Європейського суду з прав людини»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцентки кафедри, 

кандидатки юридичних наук, доцентки Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ, врахувавши 

рішення кафедри міжнародного та європейського права від 27 грудня 2021 

року, протокол № 6 щодо рекомендації до друку монографії в.о. старшого 

викладача кафедри міжнародного та європейського права, доктора філософії 

Андрія ІВАНИЦЬКОГО, завідувачки кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидатки юридичних наук, доцентки Олени ЧЕРНЯК 

«Захист права власності юридичних осіб через призму практики 

Європейського суду з прав людини», відповідно до п. 4.2.8.32. Статуту 

університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку монографію Андрія ІВАНИЦЬКОГО, Олени 

ЧЕРНЯК «Захист права власності юридичних осіб через призму практики 

Європейського суду з прав людини». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 


