


 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
ХХVІІ щорічної звітної наукової конференції 

науково-педагогічних працівників, 

докторантів та аспірантів 

 

 

Управлінські та правові засади 

забезпечення розвитку України 

як європейської держави 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Хмельницький  

10 березня 2023 року 



 
 

Ректорат Хмельницького університету управління та права 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

XХV щорічної звітної наукової конференції 

науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів  

Управлінські та правові засади 

забезпечення розвитку України 

як європейської держави 
 

Конференція відбудеться 10 березня 2023 року 

 

Початок роботи о 1300 год.  

Регламент роботи конференції 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Обговорення доповіді – до 10 хв. 
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Оргкомітет 

ХХVІІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, 

докторантів та аспірантів 

 

ОМЕЛЬЧУК 

Олег 

Миколайович 

Ректор Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, Президент Міжнародної 

громадської організації «Євразійська асоціація правничих 

шкіл та правників», доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України, академік Академії наук вищої 

освіти України 

КОВТУН  

Ірина 

Броніславівна 

Перша проректорка Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова,                

кандидатка наук з державного управління, доцентка 

ІВАНОВСЬКА  

Алла 

Миколаївна 

Проректор з наукової роботи Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор 

юридичних наук, професор  

ХІМІЧ 

Володимир  

Олегович 

Проректор з економічної та адміністративно-господарської 

роботи Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

ШЕВЧУК 

Інна  

Володимирівна 

Завідувач науково-дослідної частини Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

доктор наук з державного управління, доцент  

ЗАХАРЧУК 

Віктор  

Миколайович 

Декан юридичного факультету Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова,                            

кандидат юридичних наук, доцент  

ТЕРЕЩЕНКО  

Тетяна  

Василівна 

Деканеса факультету управління та економіки 

Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, кандидатка економічних наук, доцентка 

МІСІНКЕВИЧ  

Леонід  

Леонідович 

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права 

Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, доктор історичних наук, професор 

БУХАНЕВИЧ  

Олександр 

Миколайович 

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, завідувач Навчально-наукової 

лабораторії дослідження проблем публічного адміністрування 

та децентралізації влади Науково-дослідного інституту 

державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України,            
член-кореспондент Національної академії правових наук 

України 

ГРИНЬКО  

Світлана  

Дмитрівна 

Завідувачка кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, докторка юридичних наук, професорка, 

заслужена юристка України 

 

 

http://eapsh.org.ua/
http://eapsh.org.ua/
http://eapsh.org.ua/
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ЧЕРНЯК  

Олена  

Юріївна 

Завідувачка кафедри міжнародного та європейського права 

Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, кандидатка юридичних наук, професорка 

КРУШИНСЬКИЙ 

Сергій  

Антонович 

Завідувач кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, кандидат юридичних наук, доцент 

КОСТЯШКІН  

Іван  

Олександрович 

Завідувач кафедри трудового, земельного та господарського 

права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних наук, професор 

ЩЕПАНСЬКИЙ  

Едуард  

Валерійович 

 

Завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, доктор наук з державного 

управління, кандидат економічних наук, доцент 

ЗАХАРКЕВИЧ  

Наталія 

Петрівна 

Завідувачка кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидатка 

економічних наук, доцентка 

КУЛИНИЧ  

Роман  

Омелянович 

Завідувач кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова,                                

доктор економічних наук, професор 

ВИГОВСЬКИЙ  

Леонід  

Антонович 

Завідувач кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук 

та фізичного виховання Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова,                                

доктор філософських наук, професор 

НАГОРНА  

Ольга  

Олександрівна 

Завідувачка кафедри мовознавства Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

докторка педагогічних наук, доцентка 

ДАНІЛОВА  

Анна  

Вікторівна 

Фахівець відділу з координації наукових заходів, 

міжнародного співробітництва та грантової діяльності 

науково-дослідної частини, Голова Ради молодих учених 

Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 



 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

1300–1600 
 

Вітальне слово ректора Хмельницького університету управління та права 

 імені Леоніда Юзькова 
 

ОМЕЛЬЧУКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА 

 

ДОПОВІДІ: 
1. ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ 

СІМЕЙНИХ ПРАВ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ 

НЕДІЙСНИМ  

Гаврік Роман Олександрович − кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова  
 

2. МЕДІАЦІЯ КОНФЛІКТІВ ПОДРУЖЖЯ НА ЕТАПІ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ 

Грицишина Лариса Валеріївна − докторка філософії з права, заступниця декана 

юридичного факультету-керівниця навчального відділу, асистентка кафедри цивільного 

права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова  
 

3. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ 
Корюгін Андрій Валерійович − кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
 

4. НЕЗАКОННА ДЕПОРТАЦІЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК РІЗНОВИД 

ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ 

Крушинський Сергій Антонович − кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова 
 

5. МОВНА, МОВЛЕННЄВА ТА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Подолянчук Ольга Володимирівна − кандидатка філологічних наук, старша 

викладачка кафедри мовознавства Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 
 

6. ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

Піхняк Тетяна Андріївна − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
 

7. КОНЦЕПЦІЯ «МОСКВА – ТРЕТІЙ РИМ» ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ОСНОВА 

МОСКОВСЬКОГО МЕСІАНІЗМУ 
Стеньгач Надія Олександрівна − кандидат історичних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

1. Запровадження державного терору в УРСР як засіб збереження влади 

Місінкевич Л.Л. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та історії держави і права Хмельницького  університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

2. Філософсько-правовий вимір поведінки людини у політичному процесі  

Омельчук О.М. − доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, ректор Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, професор кафедри кримінального права та процесу 

3. Концепція «Москва – третій Рим» як ідеологічна основа московського 

месіанізму 

Стеньгач Н.О. – кандидатка історичних наук, доцентка, професорка 

кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького                                                                                            університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 



 
 

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 
1.  Правові проблеми банківського кредитування в Україні  

Бригінець О.О. − доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда Юзькова 

2. Історія адміністративно-правового регулювання публічної служби на 

українських землях у період з Х ст. початку ХХ ст. 

Владовська К.П. − старша викладачка кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

3. Особливості надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану. 

Галус О.О. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

4. Актуальні питання правового регулювання самоврядних організацій в 

Україні 

Данілова А.В. – асистентка кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

5. Про практику визначення належності особи до певної національності 

Литвиненко І.Л. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

6. Трансформація поняття та доступу до інформації в умовах війни 

Сторожук І.П. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

7. Посилення засобів адміністративного впливу в умовах воєнного стану 

Токар А.М. – кандидатка юридичних наук, старша викладачка кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

8.  Роль операторів у забезпеченні мобільним зв’язком в умовах воєнного стану 

Чубатий Ю.С. − аспірант кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

 

1. Проблемні аспекти примирення сторін цивільно-правового спору в 

інтернеті 

Бондаренко-Зелінська Н.Л. − кандидатка юридичних наук, доцентка, 

професорка кафедри цивільного права та процесу Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

2. Правові наслідки позбавлення батьківських прав для особи, позбавленої 

батьківських прав 

Борсук В.О. − аспірант кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

3. Особливості укладання договорів щодо визначення місця проживання 

дитини та порядку участі в забезпеченні умов життя дитини того з батьків, 

хто проживатиме окремо 

Вагіна І.Д. − аспірантка кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

4. Місце адміністративного прецеденту в системі джерел сімейного права 

Ватрас В.А. − доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова 

5. Прикладні проблеми застосування способів захисту сімейних прав при 

вирішенні справ про визнання шлюбу недійсним  

Гаврік Р.О. − кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

6. Військове право як комплексна галузь права 

Гринько С. Д. − докторка юридичних наук, професорка, завідувачка 

кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

7. Медіація конфліктів подружжя на етапі припинення шлюбу 

Грицишина Л.В. − докторка філософії з права, заступниця декана 

юридичного факультету-керівниця навчального відділу, асистентка 

кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

8. Особливості договірного регулювання розподілу майна подружжя 

Павлова А.С. − аспірантка кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова  

9. Дитина як учасник сімейних правовідносин: окремі питання 

Сердечна І.Л. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри 

цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та 

права  імені Леоніда Юзькова  
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10.  До питання про підстави, порядок та правові наслідки  

визнання фізичної особи недієздатною 

Чорна Ж.Л. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри 

цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова 

11.  Legal regulation of logo 

Ivanov P.V. − postgraduate student of the Leonid Yuzkov Khmelnytskyi 

University of Management and Law 

 



 
 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

 

1. Угода про процесуальне співробітництво у кримінальному провадженні 

Балов П.О. − аспірант кафедри кримінального права та процесу  

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

2. Окремі аспекти тлумачення права на захист у практиці європейського 

суду з прав людини 

Барабанова Д.А. − аспірантка кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

3. До питання доцільності наукової дискусії про можливість застосування 

смертної кари в Україні 

Виговський Д.Л. − кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та процесу Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

4. Заперечення на ухвали слідчого судді, які не підлягають оскарженню 

Вітушинська О.О. − аспірантка кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

5. Особливості кримінального процесуального доказування на стадії 

підготовчого провадження в суді першої інстанції  

Данькова С.О. −  аспірантка кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

6. До питання розсуду слідчого судді під час розгляду скарги на бездіяльність 

слідчого, яка полягає у невнесенні до єдиного реєстру досудових розслідувань 

відомостей про кримінальне правопорушення 

Дзюбак О.В. − аспірант кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

7. До питання проведення прокурором слідчих (розшукових) дій особисто 

Когут І.А. − аспірант кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

8. Окремі питання динаміки судово-експертного забезпечення у період 

воєнного часу 

Кравчук О.В. − доктор наук з державного управління, кандидат 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та 

процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 

Копанчук В.О. − доктор наук з державного управління, кандидат 

юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та 

процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 

Остапчук М.О. − головний судовий експерт відділу криміналістичних 

видів досліджень Хмельницького НДЕКЦ МВС України 
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9. Незаконна депортація та переміщення населення як різновид воєнних 

злочинів 

Крушинський С. А. − кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова  

10. Кримінальна відповідальність за майнові злочинні посягання, які 

ґрунтуються на обмані та зловживанні довірою, за законодавством Франції, 

Німеччини та Іспанії 

Налуцишин В.В. − доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, 

Налуцишин В.В. − кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та процесу Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

11. Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються за 

неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником: аналіз 

судових помилок 

Нікіфорова Т.І. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

12. Суспільна небезпека та поширеність вчинення умисного вбивства, 

поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством 

Підопригора В. І. − аспірант кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

13. Особливості законодавчого закріплення системи злочинів проти життя 

за англо-американською правовою сім’єю 

Плисюк Н. М. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

14. Історія розвитку процесуальних повноважень прокурора у досудовому 

кримінальному провадженні 

Присяжна А.В. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

15. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на безкоштовну 

медичну допомогу 

Римшин Т. А. − аспірантка кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

16. Окремі питання механізму відшкодування збитків, завданих знищенням 

та пошкодженням майна у воєнний час 

Семенюк-Прибатень А. В. − кандидатка юридичних наук, в.о. доцентка 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 
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17.  Реалізація гарантій адвоката на стадії досудового розслідування 

кримінального провадження через призму практики Європейського суду з прав 

людини 

Урода О. В. − аспірант кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

18. Формування цілісного підходу участі неповнолітніх у правосудді 

дружньому до дітей 

Хмелевська Н.В. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, адвокатка 

19. Учасники кримінального провадження, права та обов’язки яких детально 

не врегульовано або відсутнє їхнє правове регулювання у нормах 

Кримінального процесуального кодексу України 

Циганюк Ю. В. − докторка юридичних наук, доцентка, професорка 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО, АГРАРНЕ ПРАВО ТА ТРУДОВЕ ПРАВО 

 

1. Правові засади використання землі як основного національного багатства 

Костяшкін І.О. − доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

трудового, земельного та господарського права Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

2. Правові проблеми реформування рибного господарства в Україні 

Місінкевич А.Л. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

3.  Юридична категорія «гарантії права власності на землю» : сучасні підходи 

до інтерпретації  

Навроцький В.А. − аспірант кафедри трудового, земельного та 

господарського права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

4. Окремі історичні аспекти виникнення та розвитку юридичної служби в 

Україні 

Тараненко Л.С. − кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
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МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО 

 

1. Генеза зовнішніх зносин як базис міжнародного права 

Іваницький А.М. − доктор філософії з права, доцент кафедри 

міжнародного та європейського права Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

2. Захист культурних цінностей під час збройних конфліктів 

Кірик А. Ю. − докторка філософії з права, старша викладачка кафедри 

міжнародного та європейського права Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

3. Types of intergovernmental organizations of special competence in economic 

direction 

Ivanova R. Y. − Ph.D., Associate Professor, Associate Professor Department 

of Internal and European Law Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of 

Management and Law 
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ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
  

1. Роль зеленого інтелектуального капіталу у формуванні конкурентних 

переваг організації 

Арзянцева Д. А. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету правління та права імені Леоніда Юзькова  

2. Використання міжнародного досвіду щодо організації логістичної 

діяльності у сфері охорони здоров’я 

Булат Г.В. − кандидатка економічних наук, доцентка кафедри  

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

3. Зарубіжний досвід організації фінансування підготовки кадрів для сфери 

публічного управління 

Варгатий І.Ю. − аспірант кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

4. Особливості управління професійною кар’єрою працівників підприємства 

Граматович Ю.В. − старша викладачка кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

5. Проблеми розвитку агрострахування в Україні 

Гришнюк О. М. − аспірант кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

6. Типологія дауншифтингу як форми споживчого ретретизму 

Захаркевич Н. П. − кандидатка економічних наук, доцентка,  

завідувачка кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

7. Детермінанти інноваційної ефективності виробничих підприємств 

Іжевський П.Г. − доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

8. Фінансування інновацій на умовах краудфандінгу в Україні 

Кашуба Л.В. − аспірант кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

9. Види та фактори ризиків при іпотечному страхуванні 

Корба В.Ю. − аспірант кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 
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10. Теоретична сутність внутрішнього середовища організації 

Корюгін А.В. − кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

11. Сучасні аспекти регулювання соціально-трудових відносин в Україні 

Кравець І.М. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка  

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

12. Проблемні аспекти недержавного пенсійного страхування в Україні 

Крушинська А.В. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

13. Особливості рекрутингу персоналу на підприємстві 

Кудельський В.Е. − кандидат економічних наук, доцент кафедри  

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

14. Інформаційне забезпечення фінансового механізму розвитку міжнародних 

автоперевезень 

Кульбачний В.Б. − аспірант кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

15.  Вплив податкових преференцій на діяльність суб’єктів господарювання 

під час російсько-української війни 

Піхняк Т.А. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

16.  Сучасний стан заборгованості України за позиками одержаними від 

міжнародних фінансових організацій 

Самарічева Т.А. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри  менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

17. Податкові обмеження у видах діяльності для платників єдиного податку 

третьої групи: зняття та зміни в умовах воєнного стану 

Синчак В.П. − доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

18.  Проблемні аспекти розподілу ризиків між учасниками ринку 

автострахування 

Терлич А.В. − аспірант кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування  Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

  



17  

 

19.  Залучені ресурси у формуванні ресурсної бази банку 

Ткачук Н.М. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

20. Стимулювання розвитку вітчизняних стартапів у військовій сфері 

Токар І.І. − аспірант кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи 

та страхування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 



18  

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНСТРУВАННЯ 

 

1.  Особливості реформування системи територіальної організації влади в 

Україні 

Іванова О.В. − в.о. асистентки кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання, аспірантка кафедри 

публічного управління та адміністрування  Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

2.  Поняття та природа компетенції суб’єктів публічного управління 

Клімов В.А. − аспірант кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

3. Принципи LEADER/CLLD як орієнтири для ефективного розвитку 

сільських територій в Україні 

Ковтун І.Б. − кандидатка наук з державного управління, доцентка, перша 

проректорка, доцентка кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

4. Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки 

Лалуєва Н.М. − викладачка-стажистка кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

5. Роль інститутів громадянського суспільства у сфері охорони культурної 

спадщини 

Лукашук В.С. − аспірантка кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

6. Про окремі питання співробітництва територіальних громад в умовах 

воєнного стану 

Марущин Ю.В.− кандидат наук з державного управління, заступник 

керуючого справами виконавчого апарату Хмельницької обласної ради, 

старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

7. Діяльність органів публічного управління щодо створення механізмів 

підтримки бізнесу в Україні 

Мощанець А.А. − аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

8. Особливості управління економічною безпекою страхових компаній в 

умовах економічної нестабільності в Україні  

Омельчук Л.В. − кандидатка економічних наук, доцентка кафедри 

публічного управління та адміністрування Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 
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9. Міґраційні мотиви людини у Первісну добу як перша сходинка до сучасних 

мотиваторів туристично-рекреаційних подорожей 

Сем’янчук П.М. − кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

10.  Світовий досвід впровадження альтернативних джерел енергії 

Струтинський О.Л. − аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

11. Чинники формування економічного потенціалу територіальної громади 

Терещенко Т.В.− кандидатка економічних наук, доцентка, деканеса 

факультету управління та економіки Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

12. Перспективи відродження та інтенсифікації туристичної діяльності в 

Україні у постпандемічний і післявоєнний період 

Хитра О. В. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

публічного управління та адміністрування Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

13. Розвиток відновлювальної енергетики в умовах посилення загроз 

національній безпеці Україні  

Шевчук І.В. − доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 

науково-дослідної частини, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

14. Зарубіжний досвід державного управління корпоративним сектором 

економіки 

Щепанський Е.В. − доктор наук з державного управління, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування  Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова  

15. Вплив цифровізації на місцевий економічний розвиток 

Юричина І.А.− викладачка-стажистка кафедри публічного управління та 

адміністрування, аспірантка кафедри публічного управління та 

адміністрування  Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

16. Електронне урядування в Україні: етапи становлення та розвитку 

Яковлєв С.Ю. − аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

17. Public initiatives to introduce financial literacy of media education elements at 

the regional economy level 

Vahanova L.V. − PhD (Economics), Associate Professor Leonid Yuzkov 

Khmelnytskyi University of Management and Law 

  



 
 

МАТЕМАТИКА, СТАТИСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

1. Визначення сутності «SMART CITY» на основі ціннісно орієнтованого 

підходу 

Кізляр О.О. − аспірант кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій Хмельницького університету правління та 

права імені Леоніда Юзькова 

2. Cтатистичне визначення впливу інфляції на доходи населення 

Кулинич Р.О. − доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова 

3. Інформаційно-технологічне забезпечення менеджменту підприємств 

Фасолько Т.М. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

4. Дистанційне навчання: методики, контент, технології 

Федорчук О.С. − кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

5. Прогнозування інноваційного розвитку промислових підприємств України із 

використанням методу Херста 

Чайковська І.І. − кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
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ЗАГАЛЬНОГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
  

1. Екоцид в Україні після повномасштабного вторгнення росіян 

Виговська Т.В. − кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

2. Формування критичного мислення особистості як важливої складової 

інформаційної безпеки України 

Виговський Л.А. − доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

3. Психологічний супровід управлінської діяльності менеджера 

Гуменчук О.Є. − старша викладачка кафедри мовознавства 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

Петренко М. О. − старша викладачка кафедри мовознавства 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

4. Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості  

Гуменюк О.Г. − кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

5. До питання про полірелігійність та толерантність у Канаді 

Куліш Н.С. − кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

6. Фізична культура і спорт як важливий фактор виховання молоді 

Лозінський С.В. − старший викладач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

7. Особливості організації освітнього процесу з фізичного виховання здобувачів 

вищої освіти в умовах дистанційного навчання 

Сірий О.М. − старший викладач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

8. Визначення рівня мотивації та інтересів здобувачів освіти до занять 

фізичного виховання у закладах вищої освіти  

Янков С.В. − старший викладач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 
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МОВОЗНАВСТВО 

 

1. Development of critical reading skills as a prerequisite for professional training of 

future philologists 

Nahorna O.O. − doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head 

of the Language Studies Department of Leonid Yuzkov Khmelnytskyi 

University of Management and Law,  

Nahornyi Y.V. − candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Language Studies Department of Leonid Yuzkov 

Khmelnytskyi University of Management and Law 

2. Використання пісень як навчального матеріалу на заняттях з іноземної 

мови 

Павлик О.Б. − кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

мовознавства Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

3. Мовна, мовленнєва та комунікативна компетенції студентів в умовах 

воєнного часу: виклики сьогодення 

Подолянчук О.В. − кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

мовознавства Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 
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Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 38 

Тел.: (382) 71-80-80 

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 
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