
План наукових заходів 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

на 2023 рік 
 

 

№п

/п 

Назва кафедри, структурного 

підрозділу 

П. І. Б. 

організаторів 

Назва заходу, його статус 

(міжнародний, всеукраїнський,  

регіональний) 

Дата 

проведення 

1. Рада молодих учених 

Хмельницького університету 

управління та права імені 

Леоніда Юзькова, Наукове 

товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 

Хмельницького університету 

управління та права імені 

Леоніда Юзькова, науково-

дослідна частина 

Данілова А.В., 

Когут І.А., 

НДЧ 

Конкурс серед здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних 

працівників Хмельницького 

університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова «Кращий 

молодий науковець року» 

Січень-

лютий  

2023 р. 

2. 
Науково-дослідна частина,           

кафедри університету 

НДЧ, кафедри 

університету 

ХХVI Щорічна звітна наукова 

конференція науково-педагогічних 

працівників, докторантів та 

аспірантів Хмельницького 

університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

«Управлінські та правові засади 

забезпечення розвитку України як 

європейської держави» 

10 березня 

2023 р. 

3. 

Кафедра конституційного, 

адміністративного та фінансового 

права 

Викладачі  

кафедри, НДЧ 

ІІІ Науковий круглий стіл за участю 

здобувачів вищої освіти та учнів 

загальноосвітніх шкіл «Актуальні 

питання організації та здійснення 

публічної влади в Україні» (у сервісі 

відеоконференцзв’язку Google Meet) 

24 березня 

2023 р. 

4. 

Кафедра конституційного, 

адміністративного та фінансового 

права 

Буханевич О.М., 

Галус О.О., 

НДЧ 

VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Правові засади 

організації та здійснення публічної 

влади», присвячена 85-річчю з дня 

народження доктора юридичних 

наук, професора, академіка-

засновника НАПрНУ, першого 

Голови Конституційного Суду 

України Леоніда Петровича 

Юзькова 

31 березня 

2023 р. 

5. 
Науково-дослідна частина,               

кафедри університету 

НДЧ, кафедри 

університету 

Щорічна звітна наукова 

конференція здобувачів вищої 

освіти Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда 

Юзькова 

20 квітня 

2023 р. 

6. 
Кафедра кримінального права та 

процесу 

Омельчук О.М., 

Крушинський С.А., 

Нікіфорова Т.І, 

Налучишин Вол.В.,  

НДЧ 

Міжнародна наукова конференція 

«Теоретико-прикладні проблеми 

юридичної науки на сучасному етапі 

реформування кримінальної 

юстиції» 

квітень 

2023 р. 

7. 

Відділ з питань законотворчості 

на наукових експертиз НДЧ,  

відділ ІТ 

Відділ з питань 

законотворчості 

на наукових 

експертиз НДЧ,  

відділ IT 

Обласний конкурс науково-

дослідних робіт «НДР-2023» 

Квітень- 

травень  

2023 р. 

8. Кафедра мовознавства 
Нагорна О.О., 

НДЧ 

XIІІ Всеукраїнська наукова щорічна 

конференція здобувачів вищої 

освіти за міжнародної участі 

«Foreign Languages in Use: Academic 

and Professional Aspects» 

3 травня 

2023 р. 



9. 
Кафедра математики, статистики 

та інформаційних технологій 

Кулинич Р.О. 

НДЧ 

XXІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Статистичні методи та 

інформаційні технології аналізу 

соціально-економічного розвитку» 

18 травня 

2023 р. 

10. 
Кафедра публічного управління 

та адміністрування 

Щепанський Е.В. 

Шевчук І.В. 

НДЧ 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Публічне управління 

в Україні: виклики сьогодення та 

глобальні імперативи»  

травень 

2023 р. 

11. 
Кафедра трудового, земельного 

та господарського права 

Костяшкін І.О., 

НДЧ 

Науково-практичний круглий стіл 

на тему «Актуальні проблеми 

захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб» 

Травень-

червень 

20223 р. 

12. 
Кафедра цивільного права та 

процесу 

Гринько С.Д., 

НДЧ 

Міжнародний науково-практичний 

круглий стіл на тему «Актуальні 

проблеми сімейного права» 

Червень 

2022 р. 

13. 

Кафедра менеджменту, фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

Захаркевич Н.П., 

Корюгін А.В., 

Запорізький 

національний 

університет, 

НДЧ 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична інтернет конференція 

«Фінансові інструменти 

регіонального розвитку» 

Жовтень 

2023 р. 

14. 

МГО «Євразійська асоціація 

правничих шкіл та правників», 

юридичний факультет 

Омельчук О.М., 

Захарчук В. М. 

Організація та проведення конкурсу 

на присудження щорічної премії 

імені Святого Володимира за                

краще науково-правниче видання в 

Україні в 2023 році 

19 жовтня 

2023 р. 

15. 
Науково-дослідна частина,            

кафедри університету 

НДЧ, 

кафедри 

університету 

Міжнародна наукова конференція 

«Двадцять другі осінні юридичні 

читання» 

20 жовтня 

2023 р. 

16. 
Кафедра публічного управління 

та адміністрування 

Щепанський Е.В. 

Шевчук І.В. 

НДЧ 

ХIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Становлення та розвиток місцевого 

самоврядування в Україні» 

07 грудня 

2023 р. 

17. 

Кафедра конституційного, 

адміністративного та фінансового 

права 

Буханевич О.М., 

Галус О.О., 

НДЧ 

Науково-практичний круглий стіл 

«Захист прав людини в Україні: 

сучасний стан та перспективи 

вдосконалення», присвячений 75-й 

річниці проголошення Загальної 

декларації прав людини 

08 грудня  

2023 р. 

18. 

Кафедра філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного            

виховання 

Виговський Л.А. 

НДЧ 

Науково-практичний круглий стіл 

«Трансформація суспільних 

відносин в умовах розбудови 

громадянського суспільства в 

Україні» 

Грудень 

2023 р. 

 

 
 


