
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Хмельницький університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова

Освітня програма 29753 Бакалавр міжнародного права

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 293 Міжнародне право

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 275

Повна назва ЗВО Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Ідентифікаційний код ЗВО 14163438

ПІБ керівника ЗВО Омельчук Олег Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.univer.km.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/275

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 29753

Назва ОП Бакалавр міжнародного права

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 293 Міжнародне право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра міжнародного та європейського права

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра теорії та історії держави і права, кафедра конституційного, 
адміністративного та фінансового права, кафедра цивільного права та 
процесу, кафедра кримінального права та процесу, кафедра трудового, 
земельного та господарського права, кафедра мовознавства, кафедра 
публічного управління та адміністрування, кафедра менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування, кафедра математики, 
статистики та інформаційних технологій, кафедра філософії, соціально-
гуманітарних наук та фізичного виховання

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 57. (корпус № 4)

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 106450

ПІБ гаранта ОП Гринько Світлана Дмитрівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

s_hrynko@univer.km.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-960-67-45

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-942-42-96
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
З моменту заснування ХУУП імені Леоніда Юзькова є знаним ЗВО у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів у 
сфері права. Планомірно реалізуючи основну місію, ЗВО постійно оновлює та розширює перелік спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка кадрів за всіма освітніми рівнями. Протягом 2014-2018 рр. ЗВО брав участь у 
реалізації міжнародного проєкту № 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «TRADIR» «Навчання 
альтернативного вирішення спорів як підхід до забезпечення прав людини» у межах програми та відповідного 
наукового, навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю 081 Право за спеціалізацією 
з економічного права й альтернативного вирішення спорів. 
Партнерами проєкту стали три ЗВО з України, два ЗВО з Білорусі, по одному ЗВО з Італії, Польщі та Литви. За 
результатами реалізації проєкту було запроваджено спеціалізацію «Міжнародне економічне право та альтернативне 
вирішення спорів» на освітньому рівні магістра за спеціальністю 081 Право. Крім того у 2015 р. (наказ № 357 від 
30.06.2015 р.) в університеті було утворено кафедру міжнародного та європейського права, НПП якої здійснюють 
наукові дослідження міжнародно-правового спрямування (Черняк О.Ю. «Уніфікація договірного права ЄС в 
контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу», Нагнибіда В.І. «Теоретичні засади 
правозастосування в міжнародному комерційному арбітражі», Іванова Р.Ю. «Міжнародні організації як суб’єкти 
фінансових правовідносин в України»). Якісний склад профільної кафедри, підготовка низки навчальних 
посібників, навчально-методичного забезпечення з дисциплін вказаної спеціалізації на другому освітньому рівні, 
попит серед ЗдВО на навчання за цією спеціалізацією, дали підстави вважати за доцільне запровадити в 
університеті підготовку фахівців за спеціальністю 293 Міжнародне право на першому освітньому рівні.
ОПП «Бакалавр міжнародного права» введено в дію з 01 вересня 2018 року (затверджено рішенням вченої ради 
університету від 30 жовтня 2017 року, протокол № 3 (наказ від 23.11.2017 року № 648/17). Істотний перегляд змісту 
ОПП відбувся у 2021 р., під час якого було здійснено системний моніторинг думок заінтересованих учасників 
(академічної спільноти (викладачів, кафедр), ЗдВО, потенційних роботодавців).
Врахувавши обґрунтовані пропозиції від роботодавців, академічної спільноти, ЗдВО, які виникали під час реалізації 
ОП, рішенням вченої ради було затверджено зміни до ОПП та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 
ступеня бакалавр (рішення вченої ради від 30.08.2021 року, протокол №1). Таким чином, ОПП є органічним 
продовженням становлення та розвитку правничої школи в університеті з розширенням спеціальностей та 
врахуванням потреб регіону, а також спроможності ЗВО здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів у 
сфері міжнародного права.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 11 12 0

2 курс 2020 - 2021 19 19 0

3 курс 2019 - 2020 13 13 0

4 курс 2018 - 2019 15 15 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 26771 293 Міжнародне право
29753 Бакалавр міжнародного права

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
Сторінка 3



7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 20982 7642

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

17387 4047

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

3595 3595

Приміщення, здані в оренду 1024 732

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма (2018) ОПП бакалавр 293 
Міжнародне право.pdf

7XvhADDYOKC2MYH8rILyYl+Kk07iXXOPYX3+Mn39vy
s=

Освітня програма (2021) ОПП Бакалавр 293 
Міжнародне право.pdf

5n7u9h8DsGkl07O929rBJkDtvs+4LP8jOH4gtWC3tgs=

Навчальний план за ОП (2021) Навчальний план Бакалавр 
293 Міжнародне право.pdf

3EO6RpDfnjHvYHTQZgkTXfAsj7vt1f8bh9AdQa5Kzs0=

Навчальний план за ОП (2018) Навчальний план Бакалавр 
293 Міжнародне право.pdf

E9hatCvTYTSEP1rbjgD/wRnjIcTUJ1hf1eZxw439lCA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Бович С..pdf zNbg7tYQeXKixgIaPjXKsVnUHYrE++zWKFChBU9KjiI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія Крупчан О..pdf nlbukH1oBq3qlIXH+iLxfghfofuzUhs5zfOlkaAuqgY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Мережко О..pdf ZMuW9uhK4IQQRRP7Ttf+me7H+RHmQiQrqqpvMzXh
53g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Цибуленко Є..pdf USrquEX3PgSYn+LNSw87u4tAxV1LUIeO9ME4r3seznc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП орієнтовані на підготовку висококваліф-них фахівців, які володіють поглибленими знаннями з міжн-го 
приватного та публічного права, права ЄС, порівняльного правознавства, нац-го права; орієнтована на набуття 
ефективних навичок кваліфікації для юридичного аналізу відносин, ускладнених міжнародним елементом, 
ефективну роботу в міжнародному оточенні на підставах оволодіння системою необхідних компетентностей у цій 
сфері.
Зважаючи на те, що ЗВО є комунальним закладом, який переважно задовольняє потреби регіональних 
роботодавців, в тому числі суб’єктів господарювання, які здійснюють ЗЕД та юридичних фірм, що обслуговують такі 
суб’єкти господарювання, регіональних органів ДМС України, Хмельницької митниці ДФС України, відділів 
міжнародного співробітництва органів публічної влади, акцент в ОПП робиться на формуванні та розвитку 
професійних компетентностей щодо здійснення правової діяльності у сфері міжн-их комерційних відносин та 
відносин з іноземним елементом, а також у процесі здійснення різних видів зовнішньої діяльності органів публічної 
влади, суб’єктів господарювання, вирішення міжнародних комерційних спорів.
Акцент також зроблено на вивчення правової системи ЄС з метою забезпечення ЗдВО конкретними знаннями, що 
можуть бути застосовані у різних видах співпраці з країнами-членами ЄС та ЄС в цілому, навиками напрацювання 
пропозицій до змін чинного нац-го законодавства в контексті його адаптації до законодавства ЄС

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія університету сформульована у Стратегії розвитку ХУУП імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки 
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(https://bit.ly/3FRPT9E). Вона полягає у створенні умов для розкриття потенціалу кожної особистості, яка працює 
та/або навчається в університеті, через вільний творчий освітньо-науковий процес відповідно до особистих та 
суспільних інтересів і потреб, зумовлених розвитком Української держави, а також глобальними процесами 
розвитку людської цивілізації. Своє призначення ХУУП імені Леоніда Юзькова бачить в удосконаленні освітньої 
діяльності, в тому числі через запровадження збалансованих і побудованих на базі передового світового досвіду 
спеціалізованих бакалаврських, магістерських і докторських програм. Зокрема цілі ОПП корелюють із метою 2.4 
(формування особливого інтелектуально-інноваційного середовища, яке приваблює талановиту молодь), метою 3.3 
(розширення провадження освітньої діяльності), метою 4.3 (активізація наукової підготовки ЗдВО, розвитку 
індивідуальних творчих якостей, ініціативного підходу до освоєння знань, навичок роботи в науковій та професійній 
сферах), метою 5.1 (формування сприятливих умов для розвитку особистості як ефективного та відповідального 
члена університетської академічної громади)

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Потреби та запити ЗдВО враховано таким чином, щоб надати можливість під час освітньої діяльності сприяти 
виконанню індивідуального плану, забезпечити через зміст та якість набутих компетентностей широкий доступ до 
працевлаштування, надати підготовку ЗдВО у різних сферах міжнародного і національного права для подальшого 
поглибленого навчання. Серед врахованих пропозицій ЗдВО слід виділити збільшення обсягу кредитів, відведених 
на навчальну практику, переведення ОК Міжнародно-правові механізми захисту прав людини з вибіркових в 
обов’язкові компоненти.

- роботодавці

Запити від роботодавців зумовлені забезпеченням спроможності за результатами навчання за ОП виконувати 
функції юридичного обслуговування суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 
службовців профільних структурних підрозділів органів публічної влади, спроможного на високому рівні 
виконувати покладені на нього обов’язки. Щодо конкретних пропозицій, то враховано пропозиції щодо збільшення 
обсягу навчальної практики в суб’єктах господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 
запровадження ОК, що вивчатимуть особливості альтернативних способів вирішення спорів та специфіку 
європейського контрактного права (ОПП передбачено такі ОК Вступ до альтернативного вирішення спорів, 
Європейське контрактне право).

- академічна спільнота

Включено широке коло професійно-орієнтованих дисциплін вибіркового блоку, що дозволяє залучити ЗдВО до 
реалізації наукових проєктів кафедр. Під час останнього перегляду до ОП внесено зміни для посилення 
компетентностей і програмних результатів завдяки таким ОК, як: Європейське контрактне право, Правове 
регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу, Міжнародне торговельне право (прот. №11 зас. каф. 
міжнародного та європейського права від 20.05.21), Порівняльне цивільне право, Порівняльне сімейне право (прот. 
№10 зас. каф. цивільного права та процесу від 24.05.21), Фінансове право Європейського Союзу, Податкове право 
Європейського Союзу, Міжнародне інформаційне право, Порівняльне конституційне право (прот. №10 зас. каф. 
конституційного, адміністративного та фінансового права від 07.04.21), Основи кримінального процесу, Міжнародне 
співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю (прот. №1 зас. каф. кримінального права та процесу від 27.08.21), 
Міжнародний туризм (прот. №10 зас. каф. публічного управління та адміністрування від 17.07.21).

- інші стейкхолдери

Враховано пропозиції до проєкту ОПП д.ю.н., доц. В.Сломи (ЗНУ) щодо посилення ОК дисциплінами, 
спрямованими на вивчення податкових механізмів в ЄС (ОК Фінансове право ЄС, Податкове право ЄС)
З метою розширення баз проходження практики для ЗдВО ведуться переговори із ТОВ «Вітагро», Адвокатським 
об’єднанням «Сергійчук та партнери»), Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Хмельницькому 
Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, а також Почесним консульством 
Республіки Молдова у Хмельницькій області.
Інтереси стейкхолдерів враховані в ПК ОПП: СК-7 (Здатність до юридичного супроводу основних видів 
зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії), СК-8 (Уміння розробляти юридичну позицію 
в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-
правових і загальноюридичних питань), ПРН-3 (Здатність демонструвати практичні навички застосування норм 
міжнародного, матеріального та процесуального права щодо правовідносин у визначених міжнародно-правових 
ситуаціях), ПРН-4 (Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових ситуацій з урахуванням юридичних, 
соціальних, політичних та інших факторів), ПРН-6 (Здатність самостійно планувати та здійснювати увесь комплекс 
дій, необхідних для фахового надання юридичної послуги).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання ОП відображають тенденції розвитку спеціальності у напрямі забезпечення 
професійної підготовки фахівців з міжнародного права з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем, 
здатних на високому фаховому рівні реалізовувати отримані знання та навички і ефективно розв’язувати практичні 
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завдання у сфері міжнародного та європейського права на основі набутих компетентностей. Потреба у фахівцях за 
ОП зумовлена тим, в чотирьох областях, що межують з Хмельницькою, підготовку за спеціальністю 293 Міжнародне 
право здійснюють лише 2 ЗВО (Західноукраїнський національний університет, Чернівецький національний 
університет ім. Юрія Федьковича).
Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки (https://bit.ly/3C9apzo) вказує на зростання обсягів 
зовнішньоторговельних операцій та кількості міжнародних країн- партнерів. Провідними підприємствами-
учасниками зовнішньоекономічної  діяльності у Хмельницькій області названо, в тому числі ТОВ «Торгова компанія 
«ВІТАГРО», що висловила у своїх пропозиціях до ОПП (вх.№0339 від 10.08.21) та рецензії затребуваність у фахівцях 
у сфері міжнародного права, що забезпечуватимуть юридичних супровід таких операцій.
Зважаючи на  потреби потенційних роботодавців у висококваліфікованих фахівцях  ПРН-9, ПРН-14, ПРН-18, ПРН-
19, ПРН-20 сприятимуть підготовці спеціаліста з відповідними компетентностями та кваліфікацією у сфері 
міжнародного права

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При розробці на оновленні ОПП було враховано регіональну специфіку Хмельницької області як аграрного регіону. 
Пріоритетною сферою діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва області є торгівля та сфера послуг, 
питома вага якої у загальному обсязі продукції (робіт, послуг, товарообігу), реалізованої в галузях реального сектора 
економіки становить майже 34 відсотки ((https://bit.ly/3C9apzo). Враховуючи потреби у юридичному супроводі 
таких операцій, передбачено ОК Міжнародне економічне право, Міжнародний комерційний арбітраж, Вступ до 
альтернативного вирішення спорів, Теорія міжнародних бізнес транзакцій, Європейське контрактне право, Правове 
регулювання внутрішнього ринку ЄС.
Галузевий компонент врахований в ПРН за ОПП: ПРН-2 (здатність демонструвати знання та глибоке розуміння 
фактів, джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами та процесами у міжнародному 
середовищі); ПРН-9 (здатність вільно спілкуватися державною та іноземною мовою (з числа офіційних мов 
Європейського Союзу та/або держав ОЕСР) як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію); 
ПРН-12 (Здатність на професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із міжнародно-правових і загально 
юридичних питань; поважати опонентів та їхню позицію); ПРН-18 (Здатність здійснювати юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці та зовнішньоекономічних операцій)

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробці та удосконаленні ОП враховано досвід кращих національних та іноземних ЗВО: КНУ імені Тараса 
Шевченка, Київський університет права НАН України, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
Західноукраїнський національний університет, Національний авіаційний університет, ЛНУ імені Івана Франка, 
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Приватний заклад вищої освіти 
"Київський міжнародний університет", Міжнародний гуманітарний університет, University of Trento (Тренто, Італія), 
Brussels School of Governance (Брюссель, Бельгія).
Порівняльний аналіз ОП та окремих робочих програм навчальних дисциплін дозволив виокремити найбільш 
важливі актуальні компоненти, та синтезувати конкурентоздатну ОП, яка є унікальною, забезпечує інтегральну 
компетентність, ЗК, СК і підтверджується ПРН.
До розробки ОП було залучено науковців та професіоналів-практиків з НАПрН України, ВРУ, арбітрів МКАС при 
ТПП України, що дозволило структуровано сформувати блок дисциплін, забезпечити формування у ЗдВО фахових 
компетентностей в частині юридичного аналізу та юридичної кваліфікації вцілому (СК 05) та практику органів 
євроінтеграційних об’єднань зокрема (СК-13), юридичного супроводу зовнішньоекономічних операцій (СК-7), 
здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-11), здобути практичні навички застосування норм 
міжнародного, матеріального та процесуального права та здійснювати юридичний супровід основних видів 
міжнародної співпраці та зовнішньоекономічних операцій (ПНР-3, ПРН-18).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право за першим рівнем вищої освіти відсутній. Відтак ОПП 
та програмні результати навчання були зорієнтовані на дескриптори Національної рамки кваліфікацій, а також на 
Проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право за першим рівнем вищої освіти, розроблений 
МОН України.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання, які були визначені ОП, узгоджені з вимогами НРК. Порівняння компет-тей фахівця 
за ОП і НРК дає підстави стверджувати про відповідність за змістовим наповненням. За НРК передбачено 
поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для 
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. 
Відповідно до ОП вказане деталізується у програмних компет-тях (інтегральній, загальній, спеціальній). 
Інтегральною компет-тю визначено здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 
здійснювати юридичний аналіз питань правового характеру у сфері міжн-го права, правовідносин з іноземним 
елементом, права України та іноземних держав під час професійної діяльності або у процесі навчання. Серед 

Сторінка 6



загальних компет-тей, передбачених ОП, необхідно виділити ЗК-2 (знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності), ЗК-6 (здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 
характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення), ЗК-7 (здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях). Уміння та навички за НРК розкриваються також через спеціальні 
(фахові) компет-ті (СК-1 – здатність розуміти природу, динаміку, принципи орг-ції міжн-их відносин, форми та 
способи їх реалізації, типи та види міжн-их акторів, їх роль в сучасних міжн-их відносинах та міжн-ій політиці; СК-8 
– уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

62.5

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 
Міжнародні відносини. ОП спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють поглибленими 
знаннями з міжнародного приватного та публічного права (ОК Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне 
право, чотири ОК професійної підготовки за вибором здобувача) – 23 кредити ЄКТС), права ЄС (ОК Інституційне 
право Європейського Союзу, Матеріальне право Європейського Союзу, чотири ОК професійної підготовки за 
вибором здобувача – 19 кредитів ЄКТС), порівняльного правознавства (ОК Порівняльне конституційне право, 
Порівняльне адміністративне право, Порівняльне цивільне право, Порівняльне трудове і соціальне право, 
Порівняльне кримінальне право і процес, два ОК професійної підготовки за вибором здобувача – 19 кредитів ЄКТС), 
національного права (ОК Цивільне право, Кримінальне право, три ОК професійної підготовки за вибором здобувача 
– 22 кредити ЄКТС); орієнтована на набуття ефективних навичок кваліфікації для юридичного аналізу відносин, 
ускладнених міжнародним елементом, ефективну роботу в міжнародному оточенні приватно-правового та публічно-
правового спрямування (ОК Міжнародно-правові механізми захисту прав людини, Міжнародне економічне право, 
Міжнародний комерційний арбітраж, сім освітніх компонентів професійної підготовки за вибором здобувача – 32 
кредити ЄКТС) на підставах оволодіння системою необхідних компетентностей у цій сфері, в т.ч. через набуття 
достатніх мовних компетентностей (ОК Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Друга іноземна мова, одна 
ОК професійної підготовки за вибором здобувача – 63,5 кредити ЄКТС).
Теоретичний зміст предметної області ОП повною мірою забезпечується ОК. За результатами їх вивчення здобувачі 
повинні оволодіти фаховими компетентностями зі спеціальності, зокрема: уміння здійснювати юридичний аналіз та 
юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм; уміння надавати 
юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав; 
визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати 
шляхи їхньої мінімізації; здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і 
міжнародної економічної взаємодії; уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними 
документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, — аналізувати їхній характер і юридичний 
статус, складати проекти й супровідну документацію українською й іноземними мовами; уміння здійснювати 
ефективну комунікацію в мультикультурному середовищі (українською та іноземною (іноземними) мовою 
(мовами))

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

У ХУУП імені Леоніда Юзькова забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, що 
випливає зі ст. 62 Закону України «Про вищу освіту». Формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізується 
через право на обрання навчальних дисциплін з «кошика» вибіркових навчальних дисциплін (пп. 3.7.4–3.7.5 
Положення про організацію освітнього процесу, https://bit.ly/3ANH9NV). За ОП передбачено 62,5 кредити ЄКТС на 
вибіркові освітні компоненти. Також розподіл баз за навчальними практиками проводиться із врахуванням 
інтересів ЗдВО, в тому числі щодо їх постійного проживання (одна ЗдВО у 2020 році проходила практику у відділі 
міжнародного співробітництва та туризму Тернопільської міської ради, одна ЗдВО у 2021 році – у Південно-
Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції у Кіровоградській області Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)). Нарікань на подібне формування індивідуальної 
освітньої траєкторії, а також пропозицій щодо удосконалення концептуальних підходів щодо цього з боку здобувачів 
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та інших учасників освітнього процесу не надходило.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін складає 62,5 кредитів ЄКТС. Формування індивідуальних навчальних 
планів ЗдВО здійснюється на засадах обрання однієї або декількох навчальних дисциплін із декількох варіантів, а 
також академічної відповідальності й наукової доцільності, що передбачає недопущення нав’язування здобувачам 
певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів, наданні в разі потреби консультативної 
допомоги наукового керівника щодо відповідності вибіркових дисциплін напрямку наукового дослідження. Вибір 
дисциплін регламентується Положенням про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3ANH9NV). У поточному 
навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено на наступному році навчання в період 
з 1 до 15 березня. Вибір дисциплін передбачає такі етапи й процедури: здобувач забезпечується інформаційними та 
довідковими матеріалами щодо дисциплін, які пропонуються для вибору, при цьому кафедри можуть пропонувати 
презентації, інформаційні проспекти, до завершення встановленого часу здобувач подає на ім’я декана факультету 
заяву із переліком обраних навчальних дисциплін. Після цього відбувається формування навчальних груп, 
мінімальна чисельність ЗдВО у яких становить 15 на бакалаврському рівні. Перелік вибіркових дисциплін згідно з 
поданими заявами і сформованими групами затверджується розпорядженням декана факультету та доводиться до 
відома ЗдВО та враховується під час складання робочого навчального плану та розкладу занять. Вибрані ЗдВО 
дисципліни включаються до індивідуального навчального плану і є обов’язковими для вивчення. ЗдВО в 
односторонньому порядку не може відмовитися від вивчення затвердженої розпорядженням декана дисципліни.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності бакалавра міжнародного права, визначаються, 
насамперед, на основі практичних завдань, які включені до циклів обов’язкових (щодо формування та розвитку 
універсальних навичок фахівця) та вибіркових компонентів (щодо формування якостей фахівця із урахуванням 
змісту індивідуального навчального плану ЗдВО). ОП передбачено проходження двох навчальних практик (на 
другому та четвертому році навчання, всього 10,5 кредитів ЄКТС), семінарські, практичні заняття з навчальних 
дисциплін мають безпосередній стосунок до формування компетентностей у практичній професійній діяльності 
(67,4 кредитів ЄКТС, 63% аудиторного часу). Зміст навчальних практик сформований таким чином, щоб 
забезпечити формування у ЗдВО уявлення про сучасні форми організації роботи органів публічної влади, 
юридичної служби та юридичного обслуговування суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньо-економічну 
діяльність, на базі одержаних в правничих школах знань, оволодіння необхідними для професійної діяльності 
державного службовця, юрисконсульта уміннями та навичками, в т.ч. soft-skills (зокрема, таких як комплексне 
багаторівневе вирішення практичних проблем; професійно орієнтоване, критичне мислення; креативність як 
здатність до творчого пошуку, нестандартного рішення завдань; уміння управляти собою, своїм професійним і 
особистісним розвитком тощо). У ході практичної підготовки формуються такі програмні результати (ПР) ОП: ПРН-
3, ПРН-4, ПРН-15, ПРН-16, ПР-18. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills). Соціальні навички розвиваються на аудиторних заняттях, що 
включає правильну самоорганізацію, роботу в команді, комунікативні, ораторські навички, за рахунок участі ЗдВО у 
наукових гуртках, органах студентського самоврядування відбувається наукова та соціальна комунікація, 
удосконалюються навички публічного виступу, аргументації, формулювання проблеми та відповідей на них, 
самоаналізу та самовдосконалення. Сприятливий психологічний клімат та відсутність штучних адміністративних 
бар’єрів у спілкуванні з керівництвом факультету та університету дає можливість утвердитися як наукова особистість 
(наприклад, в університеті запроваджено щомісячну онлайн-зустріч ЗдВО з адміністрацією університету, де 
обговорюються актуальні питання життя університету). Навички взаємодії з іншими людьми, активної комунікації, 
обстоювання власної позиції та інші соціальні навички також відточуються під час публічних виступів на лекційних 
та семінарських (практичних) заняттях, захистах курсових робіт, звітів з навчальної практики, науково-практичних 
конференціях. З метою набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills) до ОП включено такі вибіркові ОК: 
Загальна і професійна психологія, Основи педагогіки. Зміст цих ОК дозволяє розвивати уміння налагоджувати 
комунікації, партнерські відносини, навички емпатії, активного слухання та розуміння позицій і думок інших, 
позитивного та відкритого спілкування

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Відповідний професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навантаження здобувача вищої освіти складається з аудиторного навантаження, самостійної роботи, підготовки та 
проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені для відповідних компонентів ОП. 
Кількість аудиторних годин на один кредит для здобувачів вищої освіти та максимальне тижневе аудиторне 
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навантаження не перевищує встановлені норми. Аналіз обсягу навантаження здобувачів на ОП відбувається за 
результатами опитування, що проводиться відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти спільно з 
кафедрами, навчальним відділом факультету. Питання навантаження в розрізі кожного освітнього компонента  
обговорюється на засіданнях кафедр, методичної та вченої ради. Так, на засіданні методичної ради від 27.10.2016 р., 
протокол № 3, обговорювалось питання про структуру робочої програми навчальної дисципліни та структуру 
навчально-методичних матеріалів навчальної дисципліни, на засіданні методичної ради від 18.06.2020 р., протокол 
8 розглянуто та затверджено макет силабусу навчальної дисципліни, у рамках яких особлива увага приділялась 
змісту, обсягу та рівню складності завдань, які виносяться на семінарські (практичні) завдання, самостійну роботу, 
та їх зіставленню з кількістю годин, передбачених у тематичному плані на їх виконання. Визнано, що завдання СРС 
повинні бути конкретними, лаконічними та, відповідно, адекватними за часом. Було прийнято рішення коригувати 
зміст та обсяг завдань самостійної роботи з урахуванням такої вимоги. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти на ОП не використовується

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://bit.ly/3AJXhQI 
На сайті Університету  загальнодоступними є Правила прийому 2021 року (https://bit.ly/3AJXhQI), Положення про 
приймальну комісію (https://bit.ly/3n0VP7M), а також перелік  конкурсних предметів для абітурієнтів, необхідних 
для вступу на ОП (у розділі Вступнику).

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно з Правилами прийому в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2021 році, 
відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти 2021 року, затверджених Наказом МОН № 1274 від 
15.10.2020 р., в межах ліцензованого обсягу на навчання для здобуття вищої освіти приймаються громадяни 
України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця 
в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного 
українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень та виявили бажання здобути вищу освіту (https://bit.ly/3AJXhQI).
При визначенні вимог до вступників на дану ОП враховано вимоги Умов щодо конкурсних предметів. Водночас  
оскільки Університет є регіональним ЗВО, орієнтованим на забезпечення можливістю отримати вищу освіту 
максимально широкого кола місцевих абітурієнтів, при визначенні  коефіцієнтів Університет зробив акцент на 
результати ЗВО з української мови і літератури (0.4).
Конкурсний відбір для здобуття вищої освіти за ОП здійснюється за результатами вступних випробувань у формі 
ЗНО, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках передбачених Умовами. У 2021 році 
приймалися сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Організацію прийому вступників до Університету 
здійснює приймальна комісія, яка діє на підставі Положенням про приймальну комісію Університету 
(https://bit.ly/3n0VP7M).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших   ЗВО регламентується Правилами прийому до ХУУП 
імені Леоніда Юзькова (далі – Правила) (https://bit.ly/3AJXhQI), а також Положенням про організацію освітнього 
процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3ANH9NV). Під час прийняття на навчання осіб, які подають 
документ про здобуту в іншому ЗВО освіту, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 
документа, що здійснюється відповідно до наказу МОН від 05.05.2015 № 504. Здобувачам, які зараховуються до 
університету, перезараховуються навчальні дисципліни за результатами їх вивчення і складання з них контрольних 
заходів в інших ЗВО. Поінформованість здобувачів ВО про ці процедури забезпечується, крім сайту, також 
особистим консультаціям членів приймальної комісії. Відповідно до п. 5.13 Положення здобувачам ВО, які 
реалізують право на переведення, поновлення, зміну форми навчання, можуть бути перезараховані результати 
навчальних дисциплін, які вони вивчали раніше, в тому числі в інших ЗВО. При цьому умовою перезарахування є 
збіг форми контролю та змісту навчальних дисциплін не менш як на 75 %. Замість однієї вибіркової дисципліни 
йому можуть бути перезараховані результати вивчення іншої за умови їх однакового обсягу (кредитів ЄКТС). 
Рішення про перезарахування результатів вивчення приймає декан факультету. Усі документи (Правила та 
Положення) оприлюднено на вебсайті Університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?
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У рамках реалізації права на академічну мобільність, у 2021-2022 навчальному році окремі ЗдВО з ОП за заявою із 
вибору вибіркових ОК опановують ОК з інших ОП ЗВО: двоє ЗдВО 3 року навчання опановують ОК Міжнародно-
правове регулювання туристичної діяльності (спеціальність 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування), двоє 
ЗдВО 4 року навчання опановують ОК Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (спеціальність 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування).
У 2021 році один ЗдВО був поновлений до складу студентів ІІ курсу за ОП. Він був відрахований за власним 
бажанням з 2 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка. Перезарахування дисциплін за 
результатами їх вивчення та складання з них контрольних заходів відбулося відповідно до наказу ректора 
університету на підставі академічної довідки, що видана Львівським національним університетом імені Івана 
Франка. При поновленні ЗдВО обсяг академічної різниці становив 18,5 кредитів ЄКТС. Ліквідація академічної 
різниці відбулася у вересні 2021 року згідно з графіком, що був визначений навчальним відділом юридичного 
факультету.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується Положенням про 
порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова,  
здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженим рішенням вченої ради ХУУП імені 
Леоніда Юзькова 29.10.2020 р., протокол № 5 (https://bit.ly/3vox4WW). Відповідне положення оприлюднено на 
вебсайті університету. Крім того в силабусах до ОК по ОП також здобувачів поінформовано про можливість 
зарахування позааудиторного навчання (до прикладу, з ОК Порівняльне трудове та соціальне право, Міжнародно-
правові механізми захисту прав людини, Історія міжнародного права, Інституційне право Європейського Союзу, 
Право зовнішніх зносин).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

ЗдВО долучаються до заходів, дотичних до ОК, які пропонуються викладачами (щодо академічної доброчесності, 
поглибленого вивчення різних аспектів проблематики ОК, набуття практичних навичок). 
ЗдВО у квітні 2021 року в межах ОК Історія міжнародного права, Інституційне право Європейського Союзу, Право 
зовнішніх зносин прослухали цикл онлайн-лекцій «Курс політичної освіти для свідомого громадянина» 
(Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні). У жовтні 2021 р. ЗдВО в межах ОК Порівняльне трудове та 
соціальне право пройшли тренінг «Спецкурс з Європейської соціальної хартії». 
ЗдВО залучались волонтерами для орган-ції та проведення Днів кар’єри (в межах діяльності Інформаційного центру 
ЄС) у 2018, 2019 роках.
У жовтні 2020 року ЗдВО взяла участь у І Міжн-ій наук.-практ. конф. «Правові виклики сучасності: міжнародна 
міграція в умовах глобалізації» (23.10.20 р., м. Чернівці).
ЗдВО в межах ОК Міжнародно-правові механізми захисту прав людини взяли участь у конференціях: Міжн-ій наук.-
практ. конф. «Актуальні проблеми юридичної науки та практики у ХХІ столітті» (м.Рівне, 23–24.09.21 р.), Міжн-ій 
наук.-практ. конф. «Людина і закон: публічно-правовий вимір» (м.Дніпро, 1-2.10.21 р.), що підтверджено 
збірниками тез.
Участь у таких заходах зараховується ЗдВО як складова самостійної роботи з ОК. Кількість балів та підстави 
зарахування вказується в силабусах ОК, зараховується в позанавч. діяль-ть ЗдВО відповідно до Положенням про 
систему рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності ЗдВО (https://bit.ly/3jv43nB).

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Підготовка фахівців за ОП здійснюється за денною формою навчання відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3ANH9NV). Вибір методів навчання залежить від 
змісту та особливостей освітніх компонентів ОП. Основними формами організації освітнього процесу на ОП, які 
сприяють досягненню програмних результатів, є навчальні заняття, основними видами яких на ОП є: лекція 
(проводиться з використанням вербальних, візуальних, інтерактивних методів і прийомів, у тому числі лекції-
дискусії (обговорення), брейнстормінгу (мозковий штурм), презентацій), семінарські заняття (переважно в 
дискусійній формі, аналіз правозастосовної практики тощо), консультації, самостійна робота (з використанням 
науково-дослідних методів під методичним керівництвом викладача), практична підготовка (навчальна практика); 
контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль). 
Під час реалізації ОП в умовах карантину НПП активно застосовують дистанційні технології: сервіси відео 
конференцій ZOOM, GOOGLE MEET, SKYPE, також платформи GOOGLE CLASSROOM, Все освіта та ін., викор-ся 
аудіо- та відеоматеріали. У навчальних корпусах, де відбувається освітній процес за ОП, спеціально облаштовані 
навчальні аудиторії, із яких викладачі можуть здійснюють онлайн навчання. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
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навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

В університеті застосовується студентоцентрований підхід у виборі форм і методів навчання. Навчання ЗдВО 
здійснюється за індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі робочого навчального плану 
з урахуванням принципів академічної свободи. Навантаження ЗдВО по кожному ОК складається з аудиторних 
занять, самостійної роботи та контрольних заходів. ЗдВО на основі принципів альтернативності, змагальності та 
академічної відповідальності надається можливість вибору дисциплін із вибіркового блоку відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3ANH9NV). Під час проведення навчальних занять 
НПП застосовують активні методи навчання – проблемні лекції, метод case study, аналіз конкретних ситуацій. Так, 
під час вивчення ОК Міжнародний комерційний арбітраж пропонується вирішення практ. кейсів на основі 
практичного досвіду роботи д.ю.н., доц. В.І. Нагнибіди, який є міжнародним арбітром; ОК Теорія міжнародних 
бізнес транзакцій практикується складання проєктів міжнародних контрактів; ОК Правові основи європейської 
інтеграції та міжнародного співробітництва України та ОК Порівняльне трудове та соціальне право - складання 
проєктів нормативних актів із внесення змін у нац-не зак-во з метою приведення його у відповідність із зак-вом ЄС 
та проєктів міжнародних угод з різних видів співробітництва.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

У процесі навчання відповідно до принципів академічної свободи забезпечується вільний вибір форм та методів 
навчання усіма учасниками освітнього процесу. Для досягнення мети заняття НПП самостійно, враховуючи 
відповідні форми навчання, визначають доцільність використання методів та обирають їх для проведення лекцій, 
семінарських занять і передбачають їх застосування під час вивчення дисципліни та включають до розділу робочих 
програм «Методи навчання та контролю». Важливою є можливість використання результатів власних наукових 
досліджень учасників освітнього процесу під час обговорення проблемних питань та обґрунтування власної думки. 
Формування індивідуального навчального плану передбачає перелік обов’язкових та вибіркових дисципліни з метою 
задоволення освітніх потреб ЗдВО та посилення конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці. 
Академічна свобода здобувачів проявляється також при вільному обрані ними бази практики та тем курсових робіт. 
Під час самостійної роботи, у вільний від обов’язкових навчальних занять час, з метою детальнішого оволодіння 
матеріалом ЗдВО мають можливість працювати над науковою роботою, вільно обираючи напрям досліджень, 
виконуючи наукові статті чи формуючи тези доповідей на наукові конференції тощо. Також академічна свобода 
реалізується в аспекті публічності діяльності університету та свободи слова учасників освітнього процесу, в тому 
числі через участь у колегіальних органах управління університетом, соціальні мережі, систематичні опитування

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Надання інформації щодо завдань, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в 
межах окремих освітніх компонентів забезпечується: вільним доступом до ОП, яка містить всі необхідні складники, 
в т.ч. у межах окремих освітніх компонентів, на сайті ЗВО, що сприяє усвідомленому вибору майбутніми ЗдВО ОП; 
НПП на початку вивчення окремих дисциплін, під час інструктажу з навчальної практики, індивідуальних 
консультацій; вільним доступом учасників освітнього процесу в електронній бібліотеці (ЕБ) 
(http://elibrary.univer.km.ua/) до робочих програм (РП), навчально-методичних матеріалів (НММ) та силабусів 
навчальних дисциплін, РП практики. У РП містяться переліки запланованих результатів навчання, методи 
навчання та форми контролю, схема нарахування балів. У НММ деталізується структура вивчення навчальної 
дисципліни та порядок нарахування балів. Силабус містить опис, зміст, завдання, результати навчання та елементи 
ОК, критерії оцінювання. Доступ до ЕБ отримує кожен учасник освітнього процесу на початку навчального року; 
методистами курсів в разі потреби можуть додатково роз’яснюватися особливості оцінювання того чи іншого 
освітнього компонента, поточного та семестрового контролю, інші проблемні питання

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Під час реалізації ОП ЗдВО беруть участь у процесі пізнання, обмінюються інформацією, аналізують її, зважують 
альтернативні думки, дискутують, моделюють ситуації, оцінюють дії інших і свою власну поведінку, спільно 
розв’язують навчальні і наукові проблеми. 
ЗдВО вже під час опанування освітнього складника ОП беруть участь у наукових конференціях, які проводяться ЗВО, 
наприклад, щорічних міжнародних наукових конференціях «Осінні юридичні читання», щорічних звітних наукових 
конференціях ЗдВО Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, XIII Всеукраїнській 
науково-практичній інтернет-конференції за міжнародної участі (м.Хмельницький, 17.03.2021р.). Крім того, ЗдВО 
ОП брали участь у І Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Правові виклики сучасності: 
міжнародна міграція в умовах глобалізації» (23.10.2020р., м. Чернівці), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні проблеми юридичної науки та практики у ХХІ столітті» (23–24.09.2021р., м.Рівне), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Людина і закон: публічно-правовий вимір» (1-2.10.2021р., м. 
Дніпро), що підтверджено збірниками тез. Участь у вказаних заходах зараховується ЗдВО як складова самостійної 
роботи з НД, а також вказується при оцінюванні позанавчальної діяльності ЗдВО.
Функціонують гуртки: «Судоустрій, прокуратура та адвокатура»  (під керівництвом А.В.Присяжної здобувачі 
досліджують європейські стандарти у сфері правосуддя, а також зарубіжний досвід конституційно-правових основ 
формування корпусу професійних суддів), «Міжнародник» (під керівництвом С.В.Лозінської і А.Ю.Кірик здобувачі 
поглиблено вивчають історію міжнародного права та визначають особливості окремих аспектів права зовнішніх 
зносин), «Проблеми конституційного та муніципального права» (під керівництвом А.М.Івановської з’ясовують 
проблеми конституційного та муніципального права зарубіжних країн).
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Наукові дослідження учасники освітнього процесу проводять у межах затвердженої наукової теми ХУУП імені 
Леоніда Юзькова «Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку України як європейської держави» 
на 2017–2026 роки (державний реєстраційний номер 0117U000103). 
Двоє ЗдВО ОП є учасниками проєкту «Служба волонтерів у судах».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Удосконалення ОК відбувається з урахуванням досвіду їх апробування в попередніх навчальних періодах, розвитку 
наукової доктрини, у тому числі власних наукових досліджень, появи нових публікацій, новітніх змін у чинному 
законодавстві та правозастосовній практиці. Результати дисертаційних досліджень НПП (Черняк О.Ю., Нагнибіда 
В.І., Іваницький А.М., Івановська А.М.) використовуються  при підготовці навчально-методичного забезпечення з 
ОК (Теорія міжнародних бізнес транзакцій, Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародно-правові механізми 
захисту прав людини, Порівняльне конституційне право).
У зв’язку із розширенням наукових підстав класифікації порівняльно-правових досліджень галузей права зменшено 
кількість загальнотеоретичних тем та запроваджено нові дисципліни (напр., у зв’язку із зменшенням тем в ОК 
Порівняльне цивільне право було запроваджено ОК Порівняльне сімейне право). Щодо низки ОК посилено 
практикоорієнтований складник (напр., в ОК Матеріальне право Європейського Союзу в межах Теми 11 було 
виокремлено положення про співпрацю ЄС з третіми країнами,  змістом та значенням типових Угод про 
партнерство та співробітництво, Угод про асоціацію, особливостями співпраці України та ЄС, зокрема інституційні, 
економічні, політичні). При реалізації ОП враховуються й трансформаційні процеси в державах (напр., ОК 
Інституційне право Європейського Союзу в межах теми 1 було доповнено інформацією щодо виходу Великобританії 
зі складу ЄС та наслідків такого виходу).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Відповідно до Статуту та Стратегії розвитку Університету інтернац-ція забезпечується в напрямах організації і 
проведення освітніх, наукових, інформаційних та ін. заходів. Реалізується Стратегія інтернаціоналізації на 2021-2025 
рр (https://bit.ly/2XKUeu8).
ЗВО сприяє стажуванню та навчанню НПП за кордоном. Викладачі ОП проходили міжн-ні стажування (Білорусь, 
Італія, Литва, Люксембур, Польща, Словаччина, Чехія, ФРН). Реалізується низка договорів із зарубіжними 
партнерами щодо спільних заходів для ЗдВО та НПП (Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych 
Naukowców/Wschodnia Szkoła Zimowa, Toruń Economic and Legal Summer Program). Викладачі ОП беруть (брали) 
участь у проєктах: «Європейська соціальна хартія та практика Європейського комітету з соціальних прав» (2021р.), 
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» – Academic IQ (2020-2022 рр).
В ЗВО діє Інформаційний центр ЄС (Представництво ЄС в Україні), що організовує інформування ЗдВО щодо 
можливостей навчання та працевлаштування в ЄС (теми тренінгів: «Резюме по-європейськи: Europass та 
мотиваційний лист», «Презентацію можливостей для молоді за програмами Еразмус+». ІЦ ЄС здійснює постійне 
інформування ЗдВО про заходи та інші освітні програми (https://bit.ly/30rc6uU).
ЗдВО за ОП мають можливість пройти стажування у Туреччині  у період з 15.05 по 15.09 2022 р. протягом 2-х тижнів 
та отримати сертифікат про його проходження (договір про співпрацю у сфері вищої освіти та підготовки кадрів, 
«TUI Ukraine. Tantur Turizm Seyahat A.Ş.»).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Під час контрольних заходів оцінюється рівень засвоєння ЗдВО компетентностей та ПРН. Усі завдання, які 
виконуються під час контрольних заходів, зорієнтовані на перевірку досягнення ПРН, передбачених РП НД та ОПП. 
Вони включають практично орієнтовані аспекти (ПРН-3, ПРН-6, ПРН-15, ПРН-19); теоретичні аспекти (ПРН-11, 
ПРН-12); дослідницькі аспекти (ПРН-4, ПРН-13). 
Вибір форми контролю за кожним ОК зумовлений його місцем у формуванні ПРН ОПП. За ОПП контрольні заходи: 
поточний, підсумковий контроль. 
Поточний контроль заст-ся з метою перевірки ступеня засвоєння матеріалу, розглянутого та обговореного під час 
аудиторних занять, опрацьованого самостійно. Результати поточн. контролю викор-ся як викладачем для 
коригування методів і засобів навчання, а студентами – для планування СРС. Напр., з ОК Цивільне право, 
Порівняльне трудове і соціальне право, Міжнародний комерційний арбітраж, Теорія міжнародних бізнес 
трансакцій, ЗдВО готують проєкти необхідних актів відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових 
ситуаціях, планують та здійснюють увесь комплекс дій для фахового надання юридичної послуги (набуття 
практичних навичок).
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання рез-тів навчання ЗдВО і передбачає семестровий контроль 
(залік або екзамен) та атестацію ЗдВО. Форми визначаються на засадах академічної свободи викладача, викладені в 
нормативних документах про ОК та силабусах (усна, письмова, кейсовий метод, виконання практичного завдання, 
тестова система). Завдання підсумк. контролю - це перевірка розуміння ЗдВО програмного матеріалу в цілому, 
логіки та взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння 
сформувати своє ставлення до певної проблеми ОК тощо. Напр., з ОК Порівняльне цивільне право ЗдВО 
демонстрували такі результати навчання, як здатність визначати джерела права, що регулюють цивільні відносини у 
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зарубіжних країнах; обговорювати основні проблеми у правовому регулюванні цивільних відносин у зарубіжних 
країнах; використовувати цивільно-правові способи захисту прав та інтересів осіб, передбачені джерелами права 
зарубіжних країн; порівнювати окремі інститути цивільного права за правом зарубіжних країн та ін. Атестація ЗдВО 
за ОП ще не здійснювалась.
За ОП передбачене виконання 3 курсових робіт з ОК Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, 
Матеріальне право ЄС (контроль - у формі публічного захисту, який дозволяє перевірити досягнення ПРН 20). 
ОП також передбачає проведення двох навчальних практик, метою яких є практичне закріплення та поглиблення 
правових знань, отриманих під час теоретичного навчання (відпрацювання практичних умінь і навичок тлумачити 
та застосовувати чинне зак-во; юридично грамотно кваліфікувати дії, факти, обставини; на професійному рівні 
складати процесуальні документи). Захист навчальних практик проводиться у формі публічного захисту звітів з 
практики. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень ЗдВО 
забезпечується за рахунок прозорості, відкритості та максимальної об’єктивності відповідних процедур. Порядок 
поточного і підсумкового оцінювання знань ЗдВО університету регламентується відповідно до р. 3 Положення про 
організацію освітнього процесу ((https://bit.ly/3ANH9NV). Оцінювання навчальних досягнень ЗдВО здійснюється за 
100-бальною накопичувальною шкалою (за результатами навчання під час лекцій, семінарських занять та за 
результатами самостійної роботи ЗдВО може накопичити до 70 балів, а також до 30 балів за результатами 
складання семестрового контролю). У 2016 році відбувся істотний перегляд універсальної концепції оцінювання в 
ЗВО, який довів свої переваги перед попередніми форматами. Критерії оцінювання наведені в р. 4 Положення про 
організацію освітнього процесу і стосуються: поточного оцінювання знань (табл. 4.2), семестрового оцінювання 
знань (табл. 4.6), оцінювання проходження практики (табл. 4.8-4.9), оцінювання захисту звіту з практики (табл. 
4.10). Вид контрольного заходу за освітнім компонентом визначено в ОП, навчальних планах, РП, НММ, силабусах

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до ЗдВО на початку навчального 
року, перед початком вивчення кожного окремого освітнього компонента НПП, методистами курсів. ЗдВО мають 
можливість ознайомитись на офіційному сайті зі змістом ОП, навчальними планами, робочими програмами, 
навчально-методичними матеріалами та силабусами освітніх компонентів, у яких визначені форми контрольних 
заходів, конкретизовані критерії оцінювання

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відсутній стандарт вищої освіти з підготовки ЗдВО ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право. 
Підсумкова атестація випускників за цією ОП передбачається у формі комплексного екзамену з дисциплін 
професійної підготовки у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 
університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3ANH9NV).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ХУУП 
імені Леоніда Юзькова. Це положення доступне для учасників освітнього процесу на офіційному вебсайті 
(https://bit.ly/3ANH9NV), основні правила та підходи, особливості застосування щодо окремих освітніх компонентів 
роз’яснено в робочих програмах, навчально-методичних матеріалах, силабусах ОК із відповідними лінками на цей 
локальний акт 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Здійснюється відповідно до правил, процедур та критеріїв оцінювання шляхом ознайомлення з ними учасників 
освітнього процесу, вимогами щодо уникнення неточних, абстрактних, некоректних завдань, валідністю, 
адекватністю за часом, обсягом, рівнем складності усіх завдань. Відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу (https://bit.ly/3ANH9NV) є грубим порушенням і може бути підставою для повторного 
проведення СК недотримання НПП вимог щодо оформлення білетів для семестрового контролю (СК), відомостей, 
процедури проведення СК, перевірки робіт, про що видається наказ ректора. В Етичному кодексі 
(https://bit.ly/3G3cAYm) визначено поняття конфліктних ситуацій, цінності, принципи й стандарти етичної 
поведінки учасників освітнього процесу, запроваджено механізм їх вирішення комісією з етики. Кодексом 
академічної доброчесності (https://bit.ly/3viWkO6) проголошено як засадниче правило про недопущення конфлікту 
інтересів, що також повинно сприяти неупередженості екзаменатора. Для уникнення порушень етичних норм у 
зв’язку із конфліктом інтересів учасники освітнього процесу повинні відмежовувати свою позауніверситетську 
діяльність та приватні інтереси від посадових обов’язків в ЗВО, уникати конфліктів інтересів, які можуть виникнути 
з іншими учасниками освітнього процесу. Застосовуються процедури, визначені антикорупційним законодавством 
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стосовно осіб, на яких воно поширюється. Прикладів застосування процедур саме на цій ОП не було 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3ANH9NV) повторне проходження 
семестрового контролю (СК) допускається не більше 2 разів: перший раз – НПП, який проводив лекції з навчальної 
дисципліни, другий раз – комісії. Повторна ліквідація академічної заборгованості приймається комісією, яка 
призначається деканом факультету. Не передбачається повторне складання СК у разі наявності підсумкової оцінки 
«F» за шкалою ECTS. У цьому випадку повторне вивчення дисциплін, проходження практики планується за рахунок 
власного часу ЗдВО, здійснюється за кошти замовника або власні кошти здобувача відповідно Положення про 
надання додаткових платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін понад обсяги, 
встановлені навчальними планами і програмами від 30.01.2017 р., протокол № 10 (https://bit.ly/2Z1EC5E). 
Повторного вивчення дисциплін і проходження практики не було. За 2018-2021 роки під час навчання за ОП було 14 
випадків ліквідації ЗдВО академічної заборгованості з восьми ОК та один випадок повторного захисту курсової 
роботи через неявку.  З першого разу було ліквідовано заборгованість 12 разів,  2 рази комісійно. ЗдВО 17.06.2021 
року за результатами поточного навчання та проходження ПК з ОК Кримінальне право отримав  42 бали («FX»). У 
вересні він повторно складав ПК. Перша ліквідація не зміг отримати 60 балів  («Е»); повторна ліквідація 
відбувалась комісійно. За підсумками повторної ліквідації академічної заборгованості студент отримав 60 балів 
(оцінка «Е»).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Право ЗдВО на апеляцію в разі виникнення сумнівів щодо оцінювання знань та об’єктивності виставленої оцінки 
передбачене Положенням про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3ANH9NV) (п. 3.8.8). Головне завдання 
апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань здобувачів вищої освіти, 
уникнення непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку й реального 
забезпечення законних прав та інтересів особи, яка навчається. Апеляційна заява подається ЗдВО особисто в день 
оголошення результатів контрольного заходу декану відповідного факультету. Апеляційна заява, подана не в 
установлені терміни, розгляду не підлягає. Для розгляду апеляції ЗдВО не пізніше трьох днів після її подання 
створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету. Апеляційна заява 
повинна бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її створення. 
ЗдВО має право бути присутнім на засіданні апеляційної комісії. Апеляційна комісія має право повторно провести 
контрольний захід. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. 
Результати розгляду апеляції оголошуються ЗдВО в день її розгляду. Прикладів застосування цих процедур на ОП не 
було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять такі документи: Статут ХУУП імені 
Леоніда Юзькова (https://bit.ly/2YVM2Ic), Стратегія розвитку ХУУП імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки 
(https://bit.ly/3FRPT9E), Етичний кодекс (https://bit.ly/3G3wTVS), Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3pjpVWy), Положення про організацію 
освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3ANH9NV), Кодекс академічної доброчесності 
ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3viWkO6), Регламент комісії з академічної доброчесності 
(https://bit.ly/3mZtwGN), Положення про систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових 
текстах (https://bit.ly/3nn6nhB)

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

На ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності використовується програмно-технічний 
сервіс системи виявлення збігів/ідентичності/схожості Unicheck (Співпраця ХУУП імені Леоніда Юзькова з ТОВ 
«Антиплагіат» (український розробник сервісу перевірки академічних текстів на плагіат Unichek) здійснюється з 
січня 2020 року. За умовами Договору ТОВ «Антиплагіат» надає послуги щодо доступу до онлайн-сервісу 
(віддаленої інформаційної системи) (код за ДК 021:2015: 72310000-1: Послуги з обробки даних). Положення про 
систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах (https://bit.ly/3nn6nhB) розділом 2 
«Завдання та обов'язки відповідальних осіб», розділом 3 «Критерії рівня оригінальності текстів та умови визнання 
запозичень правомірними» визначено основні механізми протидії порушенням академічної доброчесності для 
курсових робіт, усіх видів результатів наукової роботи здобувачів за ОП. Висновок перевірки додається до роботи. 
Виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання 
на джерело є підставою для зняття роботи з розгляду з обов’язком повторного її виконання та захисту. На сьогодні 
відбувається формування репозитарію курсових робіт.
Письмові матеріали, які виконуються ЗдВО з окремих освітніх компонентів, перевіряються викладачами з 
використанням широкого спектру безкоштовних та платних програм, на власний розсуд з доведенням цієї 
інформації до здобувачів ВО (Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat та ін.) 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
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Університет популяризує академічну доброчесність серед ЗдВО ОП у межах ОК Вступ до спеціальності «Міжнародне 
право» передбачено вивчення теми «Академічна доброчесність в ЗВО». Актуалізація цінностей академічної 
доброчесності усіма НПП у межах викладання НД за ОП відбувається під час здійснення поточного та підсумкового 
контролю з ОК. Комісія з академічної доброчесності проводить інформаційну роботу щодо популяризації принципів 
академічної доброчесності, готує пропозиції щодо підвищення ефективності їх реалізації; проводяться тренінги для 
НПП та ЗдВО; ЗдВО інформують про заходи з питань академічної доброчесності в інших ЗВО.
З 02 липня 2020 р. ЗВО бере участь у Міжнародному проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 
(Academic IQ Initiative, https://bit.ly/3vn8iGz). Станом на серпень 2021 р. у ЗВО проведено 2 анкетування для ЗдВО та 
НПП, що продемонстрували сильні та слабкі сторони ЗВО, за їх результатами очікуються рекомендації по 
покращенню ВСЗЯО та процедур з забезпечення академічної доброчесності).
Також НПП за ОП систематично удосконалюють свої знання у сфері академічної доброчесності. О.Ю.Черняк 
(голова Комісії з академічної доброчесності) прослухала курс «Академічна доброчесність у системі внутрішнього 
забезпечення якості освіти»; Р.Ю. Іванова, С.В. Лозінська пройшли тренінг «Академічна доброчесність. 
Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та «антиплагіатні сервіси»; О.О.Бригінець пройшов 
міжнародне стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (Польща).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Нормативно передбачено такі способи реагування: видалення із аудиторії ЗдВО, який допускає поведінку, що вказує 
на його небажання опановувати навчальний матеріал, вчиняє дії, які мають ознаки дисциплінарного проступку, а 
також оцінювання роботи ЗдВО на цьому занятті у 0 балів (п. 3.8.2.4  Положення про організацію освітнього 
процесу, https://bit.ly/3ANH9NV); видалення ЗдВО з екзамену чи заліку та виставлення за результатами його 
складання 0 балів у разі порушення встановлених у п.3.8.7.2.1.2 цього Положення правил поведінки; недопущення 
до захисту курсових робіт, друку тез конференцій, у яких виявлено ознаки порушень вимог академічної 
доброчесності. За порушення академічної доброчесності передбачається можливість притягнення до 
відповідальності відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту (https://bit.ly/2YVM2Ic), Положення про 
систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах (https://bit.ly/3nn6nhB), Регламенту 
комісії з академічної доброчесності (https://bit.ly/3mZtwGN). За результатами роботи із програмно-технічним 
сервісом Unicheck Комісією з академічної доброчесності здійснено моніторинг локальних нормальних актів та 
запропоновано низку змін та доповнень, що стосуються унормування окремих процедур, у тому числі неможливості 
використання у академічних текстах підстановки символів, запроваджено обов’язкову перевірку програмно-
технічним сервісом Unicheck курсових робіт (ріш. вченої ради від 29.06.21 р., прот. №11). Прикладів відповідних 
ситуацій щодо ЗдВО цієї ОП не виявлено

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Заповнення посад НПП відбувається на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 
Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад НПП (рішення вченої ради 30.03.2016 
р., протокол № 11, https://bit.ly/3BSzwaz). У Статуті ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/2YVM2Ic) 
визначаються професійно-кваліфікаційні вимоги для заміщення посад, відповідності претендентів на посади НПП 
вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності, передбаченим ліцензійними умовами, що 
корелюється із метою 1.3.1 Стратегії розвитку (https://bit.ly/3FRPT9E). Рівень професіоналізму претендентів 
визначається з’ясуванням спеціальності, наукового ступеня, вченого звання, досвіду, рівня кваліфікації, досягнень, 
визначених Ліцензійними умовами, ознайомлення відповідної кафедри, конкурсної комісії, вченої ради із доробком 
претендента. Конкурсна процедура встановлена для всіх категорій посад НПП із розглядом на вченій раді, 
змагальність забезпечується публічністю, інформуванням і консультуванням щодо участі в конкурсах 
(https://bit.ly/2YUCEE7). Професійний рівень НПП на ОП стає предметом обговорення на засіданнях кафедри під 
час конкурсних процедур, а також під час затвердження на засіданні кафедр закріплення навчальних дисциплін, 
визначення навчального навантаження, затвердження індивідуальних планів.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Представники роботодавців, практичні працівники залучаються до організації та участі в практикоорієнтованих 
заходах, в тому числі з проблем юриспруденції, які висвітлюються в ході вивчення освітніх компонентів ОПП 
(http://www.univer.km.ua/news/treninh-psykholohiya-roboty-z-kliyentamy; http://www.univer.km.ua/news/persha-
prosvitnytska-aktsiya-do-mizhnarodnoho-dnya-intelektualnoyi-vlasnosti). Потенційні роботодавці також можуть бути 
базами навчальних практик. Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, Управління 
ДМС у Хмельницькій області, практикуючі юристи залучатимуться до проведення атестації ЗдВО за ОП. В межах 
Дня кар’єри ЄС, що проводиться ІЦ ЄС, у 2018 та 2019 роках було організовано ярмарки вакансій, де ЗдВО мали 
можливість спілкування з представниками роботодавців. 30.09.21 року ЗдВО за ОП були присутні на зустрічі з 
господарчою місією делегації Республіки Польща на Хмельниччині, де розповідали про грантову програму «Poland 
Prize» для стартапів з України.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Навчальні заняття проводяться висококваліфікованими НПП. З метою найкращого забезпечення освітнього 
процесу та безпосереднього залучення стейкхолдерів до реалізації ОП до аудиторних занять залучаються науковці та 
практики. Формами залучення є повне забезпечення освітнього компонента або проведення бінарних лекцій чи 
запрошеними лекторами. Напр., ОК Міжнародний комерційний арбітраж та Теорія міжнародних бізнес транзакцій 
забезпечує зав. сектору НДІ приватного права НАПрН України, арбітр МКАС при ТПП України д.ю.н., доцент В.І. 
Нагнибіда; ОК Міжнародно-правові механізми захисту прав людини та Конвенційний захист приватних прав – 
адвокат, к.ю.н. А.М. Іваницький; ОК  Адвокатура в Україні та інших правових системах забезпечує адвокатеса, к.ю.н. 
Н.В. Хмелевська.
У рамках навчального процесу та проведення консультацій провідними науковцями та практиками проводилися 
заняття, зокрема за участю головного спеціаліста з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах 
людини Н. Демчук (ОК Історія міжнародного права) (19.04.2021), виконавчого директора ГО «Подільська правова 
ліга», адвокатеси, юристки приймальні УГСПЛ у м. Хмельницькому А. Площинської (ОК Конвенційний захист 
приватних прав) (17.09.2021), юристки ТОВ «ПОЛІГРАФІСТ» У.Скрипкевич (ОК Цивільне право) (06.10.2021) 
(https://bit.ly/3jbzFhL).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Система проф. розвитку (ПР) НПП регламентується Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням 
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/3pjpVWy). Формою ПР НПП є 
підвищення їхньої кваліфікації (ПК), яке здійснюється відповідно до графіків, які щорічно затверджуються наказом 
на черговий навчальний рік, Положенням про підвищення кваліфікації (https://bit.ly/3pfE5YS) встановлено 
внутрішні процедури організації, контролю та визнання результатів ПК. За останні 5 р. базами для ПК НПП ОП 
стали, як українські, так і зарубіжні ЗВО та наукові центри. Низка НПП ОП підвищують свою кваліфікацію шляхом 
підготовки докторських та кандидатських дисертацій (А.М.Івановська, В.І.Нагнибіда, О.О. Нагорна, А.М.Іваницький, 
О.В.Подолянчук, У.М.Олійник). Важливу роль у забезпеченні якості НПП відіграє внутрішня система ПР через 
участь у наукових заходах, тренінгах, методичних семінарах, взаємне відвідування занять, відкритих лекцій. Різні 
аспекти фахової та педагогічної компетентності систематично обговорюються на засіданнях кафедр, у ході роботи 
метод. семінару «Основи педагогічної майстерності», а також окремих програм ПК. За результатами опитування 
затверджено програму підвищення проф. компетентності НПП з ефективності використання ІКТ та цифрових 
інструментів (ріш. вченої ради від 31.05.2021 р., прот. № 13). ЗВО двічі (2019, 2021) було підготовлено та подано 
заявку для участі в Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching 
Excellence Programme)

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП передбачає заохочення й регламентується 
Статутом (https://bit.ly/2YVM2Ic ), Положення про преміювання працівників (додаток до Колективного договору 
трудового колективу та адміністрації (https://bit.ly/3AXW6xd) та ін. З метою підвищення трудової активності НПП, 
розкриття інтелектуального потенціалу, стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти та 
забезпечення конкуренції функціонує Система рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності НПП, 
яка базується на аналізі обсягу та якості виконання різних видів роботи за навчальний рік. Рейтинг НПП визначає 
створена комісія, до складу якої входять і ЗдВО, яка на основі індивідуальних звітів НПП і результатів анкетування 
здобувачів, членів кафедри й декана формує рейтинговий список, який оприлюднюється на вебсайті. За 
результатами рейтингового оцінювання НПП нагороджуються грамотами та преміюються. НПП подаються до 
нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення преміями, знаками, грамотами. 
За рекомендаціями вченої ради присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» одному викладачу ОП. За 
ініціативою ректора ЗВО Грамотами Верховної Ради України нагороджено чотирьох викладачів ОП. Витрати на 
підвищення кваліфікації НПП за запитами включаються у планові документи на календарний рік. Обговорюються 
алгоритми реалізації положення Колективного договору щодо винагороди за публікацію статей у виданнях, 
внесених до провідних науковометричних баз.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінресурси ОП формуються за рахунок сформованої матеріально-технічної бази та оплати підготовки здобувачів. 
Забезпечення є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОП. Матеріальну базу 
становлять приміщення 4-х корпусів, бібліотеки, студгуртожитку, гуртожитку готельного типу «Енеїда», 
спортмайданчика, юридичної клініки, спортивних залів ХОЦФВУМ. Для забезпечення освітнього процесу є 66 ауд., 
з яких 24 (36,4 %) забезпечені мультимедійним обладнанням. Бібліотечний фонд складає 64 тис. прим.
Налагоджено медичне обслуговування та харчування здобувачів вищої освіти і співробітників. Навчально- 
методичне забезпечення (НМЗ) ОП сформоване відповідно до вимог ЛУ провадження освітньої діяльності, є 
інформаційно наповненим, структурованим та передбачає визначення компетентностей, змісту, результатів та 
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відповідних методів навчання, форм контролю та оцінювання за кожним освітнім компонентом. НМЗ є 
дидактичним засобом досягнення цілей, завдань, програмних результатів ОП. Усе навчально-методичне 
забезпечення є доступним для ЗдВО. Створюються робочі групи з числа НПП, інших працівників, ЗдВО, які 
напрацьовують пропозиції щодо вирішення проблем. ЗВО отримав доступ за кошти державного бюджету до 
інформаційних ресурсів бібліографічної і реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет- платформи Web of 
Science

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Формування сприятливого освітнього середовища (ОС) – одна із ключових цілей Стратегії розвитку університету 
(https://bit.ly/3FRPT9E) ОС створюють деканати, відділи виховної та  соціальної роботи, інформаційного 
забезпечення та технічних засобів навчання, ВЗЯВО, практики, ІЦ ЄС, НДЧ, наукове товариство студентів, 
аспірантів та молодих вчених, практичний психолог, студрада та ін. структурні підрозділи. ЗдВО є членами вченої та 
методичної ради, робочих груп та комісій, тому є активними суб’єктами прийняття рішень щодо формування ОС. 
Так членами Студентської ради Університету є двоє ЗдВО за ОП (другий та третій рік навчання).
З метою виявлення і подальшого задоволення потреб та інтересів ЗдВО, систематично проводиться анкетування 
(перед початком викладання ОК та по його завершенню). Так, наприклад, результати попереднього анкетування 
стали підставою для коригування тематики ОК  Міжнародний цивільний процес.
Для вирішення питань щодо переведення на дистанційне навчання в умовах, що склалися через захворювання на 
COVID-19, наказом від 31.08.2020 р. № 319/20 було створено комісію з питань організації освітнього процесу та 
діяльності в період пандемії, яка уповноважена розглядати звернення щодо застосування елементів дистанційного 
навчання. При цьому запровадження дистанційної форми стосовно ОП показало свою ефективність, оскільки ЗдВО, 
які перебувають на обсервації, отримали можливість для участі в заходах, які проводяться у рамках ОП, та 
активностей в ЗВО, що буде вивчатися при удосконаленні організації та реалізації ОП

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

У Статуті ЗВО (https://bit.ly/2YVM2Ic) закріплено право ЗдВО на безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та 
побуту, що гарантується виконанням обов’язків посадових осіб. Механізми забезпечення безпечності освітнього 
середовища відповідають чинному законодавству, Положеннями про систему управління охороною праці та 
безпекою життєдіяльності, про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, про службу охорони праці (ріш. вченої ради від 29.11.19 р., протокол № 4). Заходами 
безпеки є проведення інструктажів з безпеки та охорони праці на початку навчального періоду; обладнання кабінету 
охорони праці та цивільного захисту; заборона паління. В умовах пандемії коронавірусу відпрацьовано алгоритм дій 
у разі виявлення ознак ГРЗ (наказ № 448/20 від 16.09.2020 р.). Систематичне вжиття заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусу (наказ № 142/20 від 12.03.2020 р. із змінами та доп., ріш. вченої ради від 09.10.2020 р., 
протокол № 3) дали можливість мінімізувати зараження COVID-19 під час навчального процесу. Внаслідок збору 
відгуків ЗдВО, НПП визначено певну напруженість, тривожність серед викладачів та здобувачів, ознаки 
професійного вигорання. Задля діагностики станів, пошуку загальних рекомендацій з цього приводу в штаті ЗВО 
працює практичний психолог

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної підтримки ЗдВО за ОП: 
комунікація здобувачів за ОП з навчальним відділом; комунікація викладачів зі здобувачами за ОП під час лекцій, 
семінарських занять, консультацій; активна діяльність органів студентського самоврядування, наукового товариства 
студентів, аспірантів та молодих вчених. Студентська рада захищає права та інтереси ЗдВО, сприяє їхній навчальній 
та науковій діяльності, розкриттю творчого потенціалу, поліпшенню умов проживання й відпочинку, наданню 
можливостей долучатися до різних форм соціальної активності та громадських ініціатив (освітні, наукові, 
просвітницькі квести, турніри, конкурси, брейн-ринги, концерти, благодійні акції тощо); інформаційний супровід 
освітнього процесу бібліотекою, яка забезпечує підтримку навчально-виховного і наукового процесу за рахунок 
бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій. У бібліотеці є засоби: електронний каталог, електронна 
бібліотека навчально- методичної та наукової літератури, безкоштовний доступ до мережі «Інтернет» (Wi-Fi), 
доступ до інформаційних ресурсів бібліографічної і реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет-
платформи Web of Science.
Інформаційну підтримку здобувачів за ОП виконує також Інформаційний центр ЄС. Інформаційно-технічна 
підтримка здобувачів за ОП здійснюється відділом інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання, що 
надає необхідну техніку та програмне забезпечення для пошуку навчальної та наукової інформації, виконання 
наукових робіт, забезпечує роботу мультимедійних засобів навчання в навчальних аудиторіях й комп’ютерних класів 
для проведення занять. 
Соціальна підтримка ЗдВО може надаватися відділом виховної та соціальної роботи, основною метою якого є 
формування гармонійно розвиненої особистості громадянина України; здійснення діяльності щодо посилення 
студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, національної гідності, 
забезпечення захисту прав та соціальних гарантій; сприяння впровадженню європейських норм і стандартів в 
освітній процес, розвитку міжнародного співробітництва в освітній сфері, в тому числі академічної мобільності 
студентів. Практичний психолог забезпечує психологічний супровід учасників освітнього процесу задля його 
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оптимізації та створення безпечного освітнього середовища

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ЗВО забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з особливими освітніми потребами: безперешкодний 
доступ до будівель, навчальних аудиторій, іншої інфраструктури, що підтверджено у звітах про проведення 
перевірок стану матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності в ЗВО (https://bit.ly/3jy75rn). Офіційний 
сайт ЗВО адаптований під потреби людей з порушеннями зору, у розділі сайту «Вступнику» (https://bit.ly/3jzCjOz) та 
«Матеріально-технічне забезпечення» (https://bit.ly/3jy75rn) вказується на можливість організації супроводу осіб з 
особливими потребами.
Серед ЗдВО за ОП не виявлено осіб з особливими освітніми потребами. У ЗВО наявний позитивний досвід 
організації освітнього процесу для ЗдВО за іншими ОП, які мали обмежені фізичні можливості (2 осіб). Для доступу 
до корпусу юридичного факультету (де відбувається навчальний процес для ЗдВО за цією ОП) використовувався 
приставний (мобільний) пандус; навчальні заняття були організовані на першому поверсі, на якому ж знаходиться і 
туалет; пороги при вході в аудиторії відсутні; було забезпечено повний супровід цих студентів методистами курсів. 
Зауважень щодо організації освітнього процесу з боку ЗдВО та їхніх батьків не надходило. Підтвердженням політики 
плекання емпатії серед НПП та ЗдВО є участь ЗВО в проєкті «Право – Justice» «Служба волонтерів у судах» (двоє 
ЗдВО за ОП є учасниками), спрямованого на створення комфортних умов перебування відвідувачів суду у судовому 
приміщенні та зменшення психологічної напруги (https://bit.ly/3rsdR4x). 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3BQShLB ) до прав та 
обов'язків осіб, які навчаються, належить: «2.2.1.3. Коректне ставлення до себе з боку адміністрації та викладачів; 
2.2.1.4. Звернення до адміністрації зі скаргами, заявами і пропозиціями щодо питань, що стосуються інтересів осіб, 
які навчаються».
Розгляд скарг і звернень відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом у встановлені дні та 
години згідно з графіком прийому. На офіційному вебсайті розміщено розділ спілкування, в якому можливо або 
зареєстрованим учасникам, або анонімно в онлайн-режимі поспілкуватись з деканами факультетів та ректором. У 
корпусах розміщені «Скриньки довіри», у які учасники освітнього процесу можуть залишати листи з висловленням 
своїх проблем або пропозицій, на сайті є посилання на Google-форму, за допомогою якої можна висловитися з 
приводу тієї чи іншої ситуації, вказати на ту чи іншу конфліктну чи неприйнятну ситуацію, в тому числі анонімно. У 
2021 році започатковано проведення щомісячних зустрічей адміністрації зі ЗдВО у форматі онлайн. Розгляд 
звернень, скарг і заяв, що надходять, здійснюється відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про 
доступ до публічної інформації» тощо. У Статуті (https://bit.ly/2YVM2Ic ) до прав осіб, які навчаються, закріплено 
право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства. Освітня та наукова діяльність 
базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, толерантності, відкритості та прозорості. Підтвердженням цього є проведення наукових заходів, 
зокрема за час реалізації ОП проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Людська гідність і права 
людини як основа конституційного устрою держави» (19–20.10.2018р.); щороку 10 грудня проводяться науково-
практичні круглі столи «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення» та інші 
заходи, постійними учасниками яких є здобувачі та НПП. Відповідно до п.3.7.8 Положення про організацію 
освітнього процесу в разі виявлення конфліктних ситуацій ЗдВО за ОП може звернутись з апеляцією. Рішенням 
вченої ради від 27.05.20 р. схвалено Етичний кодекс (https://bit.ly/2ZrmG4T), який передбачає принципи етичної 
поведінки в університеті, порядок вирішення конфлікту інтересів, етичних конфліктів, а також відповідальність за 
його порушення. Рішенням вченої ради сформовано персональний склад комісії з етики. У 2021 році мало місце 
наразі єдине звернення. За результатами ретельного та тривалого розгляду питання (протоколи №2 від 10.02.21, 
№3 від 31.03.21, №4 від 06.04.21, №5 від 15.04.21) було виявлено першопричину, що обумовило потребу 
формалізації неписаних правил складання розкладу занять у ЗВО (Положення про розклад (https://bit.ly/3lRQEYt ), 
за результатами розгляду питання було виявлено порушення етичних правил методисткою, через що вона 
попросила вибачення в заявниці

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюються Положенням 
про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 
(https://bit.ly/3ANH9NV) та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Хмельницького університету управління та права, що набув чинності відповідно до наказу від 08.07.2016 р. № 
363/16 (https://bit.ly/3pjpVWy).
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОП відбувається відповідно до розд. 9 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти і зумовлюється необхідністю визначення ступеня досягнення цілей ОП, відповідності потребам стейкхолдерів 
тощо. Відповідно до п. 3.9.2 Положення про організацію освітнього процесу оновлення ОП відбувається за 
необхідності, але не рідше 1 разу на 3 роки. До процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП долучені декан факультету, проєктна група (група забезпечення – ГЗ), методична  (МР) та вчена (ВР) 
ради (п. 3.8.2 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти), органи студентського 
самоврядування, а також роботодавці. Пропозиції розробляються ГЗ за участю здобувачів ВО як основних 
стейкхолдерів, виносяться на громадське обговорення, розглядаються пропозиції роботодавців. У 2021 р. ОП 
переглядалася на засіданнях ГЗ за участю проректорки, деканів, завідувачів кафедр, здобувачів. Зміни до ОП було 
обговорено і погоджено МР (прот. №1 від 28.08.21), затверджено ВР (прот. №1 від 30.08.21), введено в дію наказом 
ректора і оприлюднено на вебсайті. Під час перегляду до ОПП внесено зміни для посилення компетентностей і 
програмних результатів завдяки розширенню вибіркової складової ОК: Європейське контрактне право, Правове 
регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу, Міжнародне торговельне право (прот. №11 зас. каф. 
міжнародного та європейського права від 20.05.21), Порівняльне сімейне право, Вступ до альтернативного 
вирішення спорів (прот. №10 зас. каф. цивільного права та процесу від 24.05.21), Фінансове право Європейського 
Союзу, Податкове право Європейського Союзу, Міжнародне інформаційне право, Порівняльне конституційне право 
(прот. №10 зас. каф. конституційного, адміністративного та фінансового права від 07.04.21), Основи кримінального 
процесу, Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю (прот. №1 зас. каф. кримінального права та 
процесу від 27.08.21), Міжнародний туризм (прот. №10 зас. каф. публічного управління та адміністрування від 
17.07.21); переведено з вибіркових ОК в обов’язкові Міжнародно-правові механізми захисту прав людини (прот. №11 
зас. каф. міжнародного та європейського права від 20.05.21), Інформатика та обчислювальна техніка (прот. №10 зас. 
каф. матемематики, статистики та інформаційних технологій від 27.05.21), Порівняльне конституційне право (прот. 
№10 зас. каф. конституційного, адміністративного та фінансового права від 07.04.21)

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

ЗдВО мали можливість долучитися до перегляду цієї ОНП та взяти участь в обговоренні під час обговорення проєкту 
ОНП на кафедрах. Так, на засіданні кафедри міжнародного та європейського права ЗдВО внесли пропозицію про 
збільшення обсягу кредитів ЄКСТ для навчальної практики для 4 року навчання за рахунок відповідного зменшення 
кредитів з ОК Фізичне виховання, а також переведення вибіркової ОК Міжнародно-правові механізми захисту прав 
людини в блок обов’язкових ОК, зважаючи на те, що змістово вказаний ОК є складовою Програми другого блоку 
єдиного фахового вступного випробування на другий освітній рівень за спеціальністю 081 Право. Пропозиції ЗдВО 
надходять також під час анкетування. Зокрема було проведено анонімне анкетування про рівень задоволення ОП, 
взяли участь у опитуванні ЗдВО 3-4 року навчання. Зафіксовано достатній рівень задоволеністю ОП щодо змісту та 
форми, доступності та контакту з НПП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОНП регламентуються Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти (наказ від 08.07.16 № 363/16, (https://bit.ly/3pjpVWy) (п. 1.3.2 р. 1; р. 9), згідно з 
яким впроваджено та здійснюються процедури врахування думки ЗдВО під час визначення якості ОП, яку вони 
висловлюють під час опитувань, що проводиться відповідно до Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо 
якості освіти і освітньої діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (наказ 
№ 98/20 від 21.02.20) (https://bit.ly/2YUtp6T), а також участі в засіданнях кафедр. Інструментом підвищення 
ефективності процедур опитування здобувачів ВО є електронне  анкетування, що є складовою Стратегії розвитку (п. 
6.1.2, формування необхідного програмного забезпечення), що запроваджено з 2021 року (https://bit.ly/3p7swmB).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Формами залучення роботодавців до перегляду ОП є взаємні стосунки, які випливають із договорів про співпрацю 
(https://bit.ly/3vkQjk0), а також з ЗВО та науковими установами, з якими ведуться переговори щодо подальшої 
формалізації відносин. Найбільш ефективними наразі є консультації, співбесіди, залучення до участі в науково-
практичних конференціях, круглих столах тощо. У рамках забезпечення якості ОП здійснюється узгодження із 
Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України, Управлінням ДМС у 
Хмельницькій області, Міжнародним комерційним арбітражем при ТПП України, адвокатами та адвокатськими 
об’єднаннями, що здійснюють обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також із правничими ГО 
«Асоціація правників України», «Союз юристів України», а також суб’єктами господарювання, що здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність. Крім цього, передбачена можливість надавати пропозицій від роботодавців через 
механізм анкетування відповідно до Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої 
діяльності.
Крім того, НПП займаються адвокатською практикою та забезпечують ОК із урахуванням власного практичного 
досвіду та використовують власні наукові дослідження і досягнення
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Випускників із ОП ще не було. 
Створена посада керівника напряму сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, яким здійснюється 
моніторинг працевлаштування випускників шляхом їх опитування. На першому етапі моніторингу створюється 
єдина база випускників, на другому – накопичується інформація про працевлаштування випускників за 
затвердженою формою та формується база даних. У ЗВО існує база контактних даних випускників, з якими 
підтримується зв’язок, відстежується їхній кар’єрний шлях. Накопичення інформації щодо кар’єри та 
працевлаштування випускників проводиться під час неформальних щорічних зустрічей випускників, наукових 
заходів, до яких запрошуються випускники; збиранням інформації в соціальних мережах; заповненням анкет, у 
тому числі онлайн. На сьогодні висловили зацікавленість у майбутньому працевлаштуванні випускників ОП окремі 
суб’єкти господарювання, що здійснюють ЗЕД (напр.,ТОВ «Вітагро»), адвокатські об’єднання, що представляють 
діяльність таких суб’єктів господарювання (напр., «Сергійчук та партнери»), відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану у місті Хмельницькому Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький). 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Впроваджена внутрішня система забезпечення якості ВО ґрунтується на студентоцентрованому підході та 
передбачає усвідомлену відповідальність усіх учасників освітнього процесу за якість освіти. Реалізація цієї та інших 
ОП продемонструвала потребу в інституціоналізації цієї діяльності, відтак було створено відділ внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. 
Стандарт вищої освіти для першого освітнього рівня відсутній, проте періодично проводиться моніторинг ОПП з 
метою забезпечення набуття ЗдВО необхідних компетентностей, а також постійно враховується досвід реалізації ОП 
та вирішуються проблемні аспекти, які виявляються під час проведення моніторингу ОНП. Наприклад, на підставі 
збільшення ролі цифрових технологій та навичок роботи з відкритими базами даних у сфері фахівців з 
міжнародного права, встановлено необхідність переведення ОК Інформатика та обчислювальна техніка з блоку 
вибіркових в блок обов’язкових (прот. №10 зас. каф. математики, статистики та інформаційних технологій від 
27.05.21), а також запропоновано вибіркову ОК Робота з відкритими базами даних. Також, кафедрою кримінального 
права та процесу (прот. №1 зас. каф. кримінального права та процесу від 27.08.21) запропоновано розширити кошик 
вибіркових компонентів ОК Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю, що буде викладатись 
іноземною мовою.
Враховуючи запит ЗдВО за ОПП та інших стейкхолдерів (пропозиції до проєкту ОПП ТОВ «Вітагро»), збільшено 
кількість кредитів для проходження навчальної практики.
Зі сторони ЗВО була підсилена роз’яснювальна робота з питань вибіркових дисциплін загальної підготовки і 
дисциплін професійної та практичної підготовки, обрання індивідуальної освітньої траєкторії, що дало змогу 
вперше в 2021-2022 навч. році організувати навчання 4-х ЗдВО за окремими ОК з інших ОПП, що реалізуються в 
університеті.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Зовнішнє забезпечення якості ВО відбувається шляхом проходження ліцензійних та акредитаційних процедур. 
Акредитація ОПП «Бакалавр міжнародного права» проводиться вперше, водночас завершено акредитацію 4 ОП з 
інших спеціальностей (ОНП «Доктор філософії з галузі права» (06-10.21), ОП «Магістр фінансів, банківської справи 
та страхування» (12.19–01.20), ОП «Магістр правоохоронної діяльності» (10-11.20), ОП «Бакалавр фінансів, 
банківської справи та страхування» (01-02.21). Усі зауваження та рекомендації відповідних ЕГ, ГЕР та НА беруться 
до уваги, аналізуються, обговорюються, створюються можливості для швидкого реагування. Так, на виконання було 
прийнято Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти, визначено в нормативних документах поняття силабусу як складника НМЗ та подано 
методичні рекомендації щодо його складання (р. 3.9 Положення про організацію освітнього процесу, 
https://bit.ly/3ANH9NV). Наразі розроблено силабуси ОК, які розміщено в електронній бібліотеці 
(http://elibrary.univer.km.ua/). Також прийнято Етичний кодекс, сформовано склад етичної комісії. Для покращення 
ВСЗЯО на підставі рішення вченої ради від 26.12.2019 р. (протокол №5) було внесено зміни до штатного розпису 
університету та створено відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. На виконання рекомендації щодо 
посилення міжнародної співпраці в контексті інтернаціоналізації освітньої діяльності, метою надання такій 
діяльності більш системного характеру було затверджено Стратегію інтернаціоналізації на 2021–2025 рр. 
(https://bit.ly/2XKUeu8). Зауваження щодо відсутності на сайті оголошень про конкурс на заміщення вакантних 
посад враховується таким чином, що змінюється підхід від розміщення інформації у стрічці новин до виділення 
окремої закладки «Перелік вакантних посад» на новій версії вебсайту (https://bit.ly/2ZsNQIP), яка наповнюється за 
потреби. Також на сайті був відсутній окремий розділ, де була сконцентрована інформація для студентів. На 
оновленій версії усю актуальну інформацію зведено в один розділ. Офіційний сайт ЗВО адаптований під потреби 
людей з порушеннями зору, у розділі сайту «Вступнику» (https://bit.ly/3jzCjOz) та «Матеріально-технічне 
забезпечення» (https://bit.ly/3jy75rn) вказується на можливість організації супроводу осіб з особливими потребами. 
Під час підготовки до 2021–2022 н.р. було прийнято рішення про об’єднання окремих елементів системи 
дистанційного навчання в єдине ціле, що дозволить забезпечити здобувачам доступ до повного контенту 
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навчальних дисциплін, прибрати окремі незручності через використання різних програм та різних платформ. У 
рамках підвищення кваліфікації викладачів узгоджено єдиний найзручніший для НПП та здобувачів ЗдВО 
алгоритм організації освітньої діяльності. З метою покращення соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, із 
березня 2021 р. працює практичний психолог.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом створення 
робочих груп для розробки проєктів локальних нормативно-правових актів (Стратегія розвитку ЗВО, Положення 
про організацію освітнього процесу, Кодекс академічної доброчесності, Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти та багатьох інших), участі в обговоренні ОП та надання пропозицій до неї.
Інструментами залучення до процесів забезпечення якості ОП членів академічної спільноти є публічне обговорення 
проєктів ОП, навчальних планів; можливість впровадження в конкретних освітніх компонентах результатів власних 
наукових досліджень; підтримка ініціатив щодо професійного розвитку НПП; сприяння публікації навчальних 
посібників, монографій (у тому числі коштом ЗВО), можливість безкоштовного опублікування статей у науковому 
фаховому виданні «Університетські наукові записки» та збірниках матеріалів  конференцій та інших заходів, 
організатором яких є ЗВО

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Структурними підрозділами, відповідальними за здійснення процесів і процедур ВЗЯВО, є: вчена рада (визначення  
системи та процедур ВЗЯВО, затвердження ОП, навчальних планів, робочих програм, п.3.2.20 Положення про 
ВСЗЯВО (Положення, https://bit.ly/3pjpVWy), конкурсний добір НПП, видання дипломів), методична рада 
(планування та координація науково-методичної роботи, п.1.2 Положення), кафедри (забезпечення освітнього 
процесу, п.2.2.1 Положення); відділ НМЗ (методичне та інформаційне забезпечення здійснення навчальної 
діяльності, п.2.4 Положення); відділ практики (організація проведення практики аспірантів, п.2.1 Положення); 
факультет (провадження та організація вищої освіти за відповідними ОП, п.2.1.1 Положення); відділ ВСЗЯВО. Усі 
структурні підрозділи в межах своїх повноважень несуть відповідальність за здійснення процесів і процедур 
ВСЗЯВО. Розмежування повноважень і відповідальності структурних підрозділів обумовлено метою їх створення, 
досвідом практичної діяльності, організацією освітнього процесу. Структурні підрозділи взаємодіють відповідно до 
своїх положень і Положення про організацію освітнього процесу та наказів з окремих питань. До процесу 
формування та реалізації політики ВСЗЯВО обов’язково залучаються органи студентського самоврядування, ЗдВО, 
роботодавці

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами, як: Статут ЗВО 
(https://bit.ly/2YVM2Ic), Правила внутрішнього розпорядку (https://bit.ly/3BQShLB), Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/3pjpVWy), Положення про організацію освітнього 
процесу (https://bit.ly/3ANH9NV). Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього 
процесу, є чіткими та зрозумілими, загальнодоступними для всіх учасників освітнього процесу на офіційному сайті у 
рубриці «Загальна інформація» в закладці «Нормативна база» (https://bit.ly/3BPTRx2). ЗдВО за ОП мають 
можливість самостійно ознайомитись з основними положеннями цих документів. Крім цього, їхні права та обов’язки 
визначаються договором про надання освітніх послуг, пояснюються на початку навчання методистом, закріпленим 
за відповідним курсом, деканом факультету та гарантом ОП. Права та обов’язки НПП та інших працівників, які 
безпосередньо залучені до освітнього процесу (навчальний відділ, відділ практики), визначені також у їхніх 
посадових інструкціях, із якими вони ознайомлюються при прийомі на роботу, а НПП – у контрактах

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://bit.ly/3n1ejVI 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://bit.ly/3HcDPAo

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
• студентоцентрований підхід ОП, спрямований на інтереси ЗдВО, розвиток творчих, динамічно-інноваційних 
здібностей через реалізацію їхнього особистісного потенціалу;
• високопрофесійний викладацький склад, спроможний виконувати складні освітні та наукові завдання, із 
поглибленим володінням дидактикою і методиками навчання, підтверджене документами відповідних закладів за 
результатами стажування;
• спрямування ПРН на формування якісних фахівців, затребуваних в регіоні, що мають спеціальні знання у сфері 
міжнародного приватного права, міжнародного економічного права, міжнародного комерційного арбітражу тощо;
• гнучкість до змін та удосконалення освітньої програми з готовністю до урахування найкращих практик правничих 
шкіл та наукових осередків України та світу, побажань академічної спільноти та здобувачів вищої освіти;
• дієві та партнерські відносини з низкою закладів вищої освіти і наукових установ України та зарубіжжя.
Слабкі сторони:
• висока вартість програм подвійних дипломів із закордонними закладами вищої освіти для їх реалізації за ОП; 
• потреба посилення практики викладання англійською мовою окремих ОК за ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОПП на найближчий час із визначенням конкретних заходів можна визначити:
• подальше вивчення досвіду та можливий перегляд підходів до організації освітнього процесу з огляду на кращі 
практики європейських та провідних українських центрів підготовки на першому освітньому рівні вищої освіти;
• інтернаціоналізація освітньої програми з метою активізації академічної мобільності та визнання навчальних 
результатів, здобутих у зарубіжних ЗВО, у тому числі розширення англомовних освітніх компонентів;
• розвиток технологій дистанційного навчання, що передбачає: розроблення і використання веб-ресурсів 
навчальних дисциплін, програмного забезпечення загального і спеціального призначення; регулярне наповнення 
(оновлення) науково-методичного, системотехнічного забезпечення;
• постійне підвищення кваліфікації та професійне стажування НПП, залучених до ОП, зокрема, під час навчання на 
освітніх тренінгах і за програмами академічної мобільності викладачів, на курсах з вивчення іноземної мови як у 
вітчизняних ЗВО, так і в зарубіжних;
• видання нових навчальних посібників, що плануються НПП за компонентами ОП. Збільшення обсягів публікацій 
наукових праць НПП кафедр у міжнародних наукометричних базах наукових видань Scopus і Web of Science та 
публікацій зі студентами, зокрема іноземними мовами.
• розширення мережі стейкхолдерів для проведення навчальної практики ЗдВО за рахунок укладення договорів із 
Комітетом Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; 
Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Почесним консульством Республіки 
Молдова у Хмельницькій області; відділами державної реєстрації актів цивільного стану у місті Хмельницькому та 
області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції; регіональними, всеукраїнськими 
та іноземними суб’єктами господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
• розширення вибіркової складової освітніх компонентів, націлених на сучасні виклики у сфері міжнародного права 
(дискримінації за різними ознаками, наслідки гібридних воєн тощо);
• врахування рекомендацій ЕГ, ГЕР та НА, спрямованих на розвиток освітньої програми.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
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імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: ОМЕЛЬЧУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Дата: 11.11.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

А 4.1. Атестація підсумкова 
атестація

РП.Б.О.293.Комплек
сний екзамен.ОПП 

2021.pdf

BKLhxRELv4fxM5fjz
jymFz+j++xLeRzkSv

4R1sJaFjk=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ПП 3.1.2. Навчальна 
практика

практика РП.Б.О.293.Навчаль
на практика (4-й 
рік).ОПП 2021.pdf

R7TIUaGUPUbFVA
NI4y7obthG+Qqmw/

xTvDfREeNoykA=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП)

ПП 3.1.1. Навчальна 
практика

практика РП.Б.О.293.Навчаль
на практика (2-й 
рік).ОПП 2021.pdf

za6FFW2O4mwYA4
Mec6FnqG4kQi5sZw
bqVTa+3oCWIKo=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП)

ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Міжнар
одний комерційний 

арбітраж.ОПП 
2021.pdf

tyqszo4px5fFe2g9TR
Qb4h35btD9iBc9jUSv

pcSR1Rg=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування
Зала судових засідань, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
225, 49,7 м2



Зала судових засідань, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
225, 49,7 м2

ОДПП 1.2.17. 
Міжнародне приватне 
право

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Міжнар
одне приватне 

право.ОПП 2021.pdf

u8O1SojF/nqyWcHw
OcxNfhc5UOIsY5Th

b9shPr5tUPg=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.16. 
Міжнародне 
економічне право

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Міжнар
одне економічне 

право.ОПП 2021.pdf

uArddou4hiiyStQf+B
uqMyBb7up62kpm8

8U3hCmh0KQ=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.15. 
Порівняльне 
кримінальне право і 
процес

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Порівня
льне кримінальне 

право і процес.ОПП 
2021.pdf

QXBoBOZQGnxXW9
+90BHQX9x1RVHn
FPs6GtA61/7/rno=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування
Зала судових засідань, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
225, 49,7 м2
Кабінет правоохоронної 
діяльності, навчальний корпус № 
4, вул. Проскурівська, 57. 
Аудиторія № 215, 58,0 м2
Криміналістична лабораторія, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
215а, 33,3 м2

ОДПП 1.2.14. 
Матеріальне право 
Європейського Союзу

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Матері
альне право 

ЄС.ОПП 2021.pdf

b95epydOXbESJJ8p
UUUqwIVe5wZt3hH

Xyf1IygiMKGk=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 



система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне цивільне 
право

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Порівня
льне цивільне 

право.ОПП 2021.pdf

7hcKRbwbtyrtv5MvX
f3yudhO+SgNvx0G6

vgKbAKvRMg=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.12. 
Порівняльне трудове 
та соціальне право 

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Порівня
льне трудове і 

соціальне 
право.ОПП 2021.pdf

6BscIw1qTzrvRnaKG
yw32pzm3mJE/A2N

BAECnjdq/jE=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.11. 
Інституційне право 
Європейського Союзу

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Інстит
уційне право 

ЄС.ОПП 2021.pdf

fJKOGkMNPbZSZAR
FObFsBYj6iOKkwvka

g8LbzONZuoQ=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.10. 
Кримінальне право 

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Криміна
льне право.ОПП 

2021.pdf

t3blzsnSlYLLutt14nn
gNFjBE+Y+11PaNDx

F8VkPYFw=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 



повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.9. 
Міжнародне публічне 
право

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Міжнар
одне публічне 

право.ОПП 2021.pdf

oGkOzX2qH9a9I/tK
GnGppKb878h897SP

sfyZvXDDlws=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.8. Цивільне 
право 

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Цивільн
е право.ОПП 

2021.pdf

3lMekOtsm8zsDSWQ
bbDfEpPAL8g0++Tz

AjrIxntxHXE=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.19. Курсові 
роботи

курсова робота 
(проект)

МР.Б.О.293.Курсові 
роботи.ОПП 

2021.pdf

bnonxA8sGGRQ7lx7
pYwr4q+5oxfZRHbP

cl1UrKwg6Dk=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративне право          

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Порівня
льне 

адміністративне 
право.ОПП 2021.pdf

1r8RVV2fSYoLL/tpg
BVf8A3Gqt74My4hD

M4RRuwYJ8o=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 



інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування

ОДПП 1.2.5. 
Порівняльне 
конституційне право 

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Порівня
льне 

конституційне 
право.ОПП 2021.pdf

e0HIfFi8gUZC8p9I1
6a+vk7FVJvnDvQ7Q

8wRIExu3Mc=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговування

ОДПП 1.2.4. Правничі 
системи сучасності

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Правни
чі системи 

сучасності.ОПП 
2021.pdf

fHkchxqfi0+jFT+T54
LqDroCvMgUHC0jFI

PGHNn5iWI=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговування

ОДПП 1.2.3. Історія 
міжнародного права

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Історія 
міжнародого 

права.ОПП 2021.pdf

5Te8FCWp57BKi1vlF
z9Y4ffg7ycEvwGIMo

btSTlP17c=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговування

ОДПП 1.2.2. Історія 
держави і права 
України та зарубіжних 
країн

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Історія 
держави і права 

України та 
зарубіжних 

країн.ОПП 2021.pdf

yjvzAJzb7NbjfXOQ2
YHEMnkGXMDSEPt

TfUkjWAsdMeA=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 



Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговування

ОДПП 1.2.1. Теорія 
держави і права

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Теорія 
держави і 

права.ОПП 2021.pdf

N3s8MKw72TKDXz
GCIEyGXTLa6+2Tm
/CIOvokFoEKeu8=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговуван

ОДЗП 1.1.9. Друга 
іноземна мова

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Друга 
іноземна мова.ОПП 

2021.pdf

JXygZZnKB+ytFt2R
wHGzgf2iwiwiWh+L

sb0wOQXwjKM=

Відеодвійка: екран: 16,8" (42 см.), 
кольоровий, розширення: 
1920x1080, співвідношення сторін 
екрана: 16:9, висока якість 
зображення. Телевізор Toshiba 
43S2650EV: екран 43 дюйма (110 
см), вбудований DVD-привід, 
можливість прийому цифрового 
ТВ, можливість відтворення 
файлів з USB флешок.
Кабінети мовознавства, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
211, 26,8 м2; Аудиторія № 221, 
27,3 м2; Аудиторія № 222, 26,4 
м2; Аудиторія № 224, 23,1 м2

ОДЗП 1.1.8. Іноземна 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Іноземн
а мова за 

професійним 
спрямуванням.ОПП 

2021.pdf

4gq9aisznv/inG+QPl
kq4EYBYoXQbAN8Ji

fSRoIrhTA=

Відеодвійка: екран: 16,8" (42 см.), 
кольоровий, розширення: 
1920x1080, співвідношення сторін 
екрана: 16:9, висока якість 
зображення. Телевізор Toshiba 
43S2650EV: екран 43 дюйма (110 
см), вбудований DVD-привід, 
можливість прийому цифрового 
ТВ, можливість відтворення 
файлів з USB флешок.
Кабінети мовознавства, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
211, 26,8 м2; Аудиторія № 221, 
27,3 м2; Аудиторія № 222, 26,4 
м2; Аудиторія № 224, 23,1 м2

ОДЗП 
1.1.7.Політологія

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Політол
огія.ОПП 2021.pdf

L+BZns1/DgdhDQS
UY+F1y8i9WA2tbOdl

wzlB2S7y/R4=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 



безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем 

ОДЗП 1.1.6.Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Українс
ька мова (за 
професійним 

спрямуванням).ОП
П 2021.pdf

maXX4mfvsgzROrBl
NvpSap6oRqkL+jcC

HtSN//rA7hA=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговування

ОДЗП 
1.1.5.Інформатика та 
обчислювальна 
техніка

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Інформ
атика та 

обчислювальна 
техніка.ОПП 

2021.pdf

Qeaj/NlW4DZRpbKu
mGHb0+tGEJjpTBxi

kd5UzcdL2go=

Комп’ютерна лабораторія, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
108,  65,9 м2
Операційна система Windows 10 
Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія

ОДЗП 1.1.4.Філософія навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Філософі
я.ОПП 2021.pdf

GdknVmk2jLkEiZnO
0JnXfIMm5/dn3WZ

rVHycVex3jIE=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій).
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговування

ОДЗП 1.1.3.Фізичне 
виховання

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Фізичне 
виховання.ОПП 

2021.pdf

QvX2H5YPYyxPPwV
ulKfdYz+1f3Ifx8PQM

gat2ft8GuE=

спортивний зал з 
легкоатлетичним обладнанням, 
майданчик для спортивних ігор

ОДЗП 1.1.2.Логіка навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Логіка.О
ПП 2021.pdf

8hDlrtjHr9mMZfMK
npxPoNhe/qlSU17tH

f+MjGQx2iw=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 



програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового 
обслуговування

ОДЗП 1.1.1. 
Економічна теорія

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Економі
чна теорія.ОПП 

2021.pdf

c+nyyTsg6zO7QtxYh
b+7CD8CkT41mM9
WL31pUDCa5cE=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового  
обслуговування

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

навчальна 
дисципліна

РП.Б.О.293.Міжнар
одно-правові 

механізми захисту 
прав людини.ОПП 

2021.pdf

R9BzR8wBeM6LycN
HaGKlPO67yYu0ftf7

+moUzra/LRI=

Проектор NEC VE281XG (1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100- 
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна 
система Windows 10 Pro 64bit 
повна версія з україномовним 
інтерфейсом (99 ліцензій), 
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 
300 – для НПП), програмний 
продукт виробництва Adobe для 
роботи з PDF-файлами – 
безкоштовна версія, мова 
програмування GPSS для 
імітаційного моделювання 
різноманітних систем масового   
обслуговування
Зала судових засідань, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
225, 49,7 м2

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

37434 Налуцишин 
Віктор 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 008360, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047435, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039655, 
виданий 

26.06.2014, 

14 ОДПП 1.2.15. 
Порівняльне 
кримінальне 
право і процес

Кандидат юридичних 
наук, спеціальність 
12.00.08 – 
кримінальне право та 
кримінологія; 
кримінально-
виконавче право. 
Диплом ДК № 047435 
від 02.07.08 р. 
Тема дисертації: 
«Кримінальна 
відповідальність за 
хуліганство (ст. 296 
КК України)».
Доктор юридичних 



Атестат 
професора AП 

002283, 
виданий 

26.11.2020

наук, спеціальність 
12.00.12 – філософія 
права. Диплом ДД № 
008360 від 05.03.19 р. 
Тема дисертації: 
«Філософсько-правова 
парадигма 
соціального контролю 
як засобу 
забезпечення 
правового порядку».

професор кафедри 
кримінального права 
та процесу. Атестат  
002283 від 26.11.2020 
року.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
П. 1
   1. Nalutsyshyn, V.V., 
Yurchyshyn, V.M., and 
Cherepushchak, V.V. 
2019. Scientific and 
Legal Aspect for 
Conducting of 
Operational Measures 
to Counter Threats of 
Terrorist Acts upon 
Their Commission as a 
Challenge to the Social 
Community, Journal of 
Advanced Research in 
Law and Economics , 
Volume X, Winter, 
7(45): 2060 – 2069. 
DOI: 
10.14505/jarle.v10.7(45)
.17. Available from: 
https://journals.asersp
ublishing.eu/jarle/articl
e/view/4999.
   2. Viktor Nalutsyshyn, 
Volodymyr Burdin, 
Marta Mochulska,  
Vitalii Chornenkyi and 
Halyna Owerko, 
Features of the Impact 
of Cooperation Between 
the Council of Europe 
and the European 
Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020, pp. 180-190. 
http://www.iaeme.com
/Ijm/issues.asp?
JType=IJM&VType=11
&IType=6
   3. Andrii R. 
Vorobchak, Viktor V. 
Nalutsyshyn, 
Volodymyr V. 
Nalutsyshyn and Olena 
V. Popovych. Crimes 
against Justice under 
the Legislation of the 
States of the European 
Union.  International 
Journal of Criminology 
and Sociology, 2020, 9, 
1526-1532. URL 
:https://doi.org/10.600
0/1929-
4409.2020.09.173.
   4. Dzhuzha, O., 



Tychyna, D., Nazymko, 
Y., Nalutsyshyn, V. 
Condition, tendencies, 
dynamics and 
geography of HIV/AIDS 
spreading in Ukraine. 
Amazonia Investiga. 
Volume 9 – Issue 28: 
108-112 / April, 2020. 
DOI: URL 
:http://dx.doi.org/10.3
4069/AI/2020.28.04.13

https://amazoniainvesti
ga.info/index.php/ama
zonia/article/view/1240
.
   5. Налуцишин В.В.  
Суб’єкт злочинного 
діяння за 
законодавством 
окремих держав 
Європейського Союзу. 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№ 3. С. 282-295.
   6. Nalutsyshyn Viktor. 
Non-punitive measures 
of criminal and legal 
nature (security 
measures) under 
legislation of the 
European Union// 
Scientific journal  
«European Science», 
2/2019. –  112 с. (С.58-
62).
   7. Nalutsyshyn Viktor. 
Criminal responsibility 
for terrorist activity: 
experience of european 
union countries. 
Scientific journal 
«EUROPEAN 
SCIENCE», 3/2019. 71-
79.
   8. Налуцишин В.В. 
Правове регулювання 
надання 
психіатричної 
допомоги: досвід 
держав Європи. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
№2/2020, с. 183-187. 
Електронний ресурс. 
Режим доступу : 
http://lsej.org.ua/2_20
20/124.pdf.

П. 3.
Налуцишин В.В. 
Соціальний контроль 
у забезпеченні 
правового порядку: 
філософсько-правова 
ідея та її сучасний 
розвиток: монографія. 
Хмельницький: ФОП 
Мельник А.А., 2018. 
337 с. 
(19,55 др. арк.)

П. 4.
   1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Кримінальне право» 
для підготовки на 
першому освітньому 



рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини / [розр.: 
В.В. Налуцишин]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 84 с.
   2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів» для 
підготовки фахівців 
освітнього  ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за заочною 
формою навчання / 
[розр.: В.В. 
Налуцишин]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 30 с.
   3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Порівняльне 
кримінальне право і 
процес» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
формою навчання / 
[розр.  В.В. 
Налуцишин, С.Г. 
Волкотруб]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. 28 с.

П. 5.
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук на 
тему: «Філософсько-
правова парадигма 
соціального контролю 
як засобу 
забезпечення 
правового порядку» за 
спеціальністю 12.00.12 
– філософія права, 



захищена 10 грудня 
2018 року у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.052.19 в 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка». 
Отримано диплом ДД 
№ 008360, який 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки України 
від 5 березня 2019 
року.

П. 7
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з липня 2018 
року (наказ МОН 
№775 від 16.07.2018 
р.). 
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.19 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» з липня 
2019 року (наказ МОН 
№975 від 11.07.2019 
р.). 

П. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису 
«Університетські 
наукові записки»
Протокол №4 
засідання вченої ради 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова від 29.04.20 
року.

П. 12
   1.  Налуцишин В.В. 
Механізми вирішення 
проблеми тероризму: 
зарубіжний досвід. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.555-
557.
   2. Налуцишин В.В. 
Кримінологічні 
заходи попередження 
злочинності в 
діяльності органів 



публічної влади: 
досвід держав 
Європейського Союзу. 
Правові засади 
організації та 
здійснення публічної 
влади: збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
(м. Хмельницький, 28 
лютого – 2 березня 
2020 року).–
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 
264-268.
   3. Налуцишин В.В. 
Організація 
превентивної 
діяльності 
геронтологічному 
насильству: 
зарубіжний досвід 
XXIV щорічна звітна 
наукова конференція 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
«Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської 
держави» із заочною 
участю, 27 квітня – 30 
квітня 2020 р., м. 
Хмельницький, 
http://univer.km.ua/do
c/tezi/t_Nalutsishin_Vi
ktor_Volod.pdf.
   4. Налуцишин В.В. 
Система 
кримінальних 
правопорушень за 
законодавством 
зарубіжних держав. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної заочної 
конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання», 
(м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С.505-
509.
   5. Налуцишин В.В. 
Окремі питання 
співпраці між Радою 
Європи та 



Європейським 
Союзом на розвиток 
сучасного 
міжнародного права. 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
: збірник тез XXV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (м. 
Хмельницький, 18 
лютого 2021 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. C.70-
72.
   6. Налуцишин В.В. 
Правові засади 
організації та протидії 
СНІД: окремі 
питання. Правові 
засади організації та 
здійснення публічної 
влади: збірник тез ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
(м. Хмельницький, 2–
6 березня 2021 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. С.380-
382.

П. 19
Член Національної 
асоціації адвокатів 
України з 2007 року.
Свідоцтво про право 
на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 401 від 
19.12.2007 року.

349895 Іванова 
Роксолана 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 
кредит, 

7 ОДПП 1.2.16. 
Міжнародне 
економічне 
право

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право. 
Диплом ДК № 034620 
від 25.02.2016 року. 
Тема дисертації: 
«Конституційна 
економіка як механізм 
організації правової та 
демократичної 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 034620, 
виданий 

25.02.2016, 
Атестат 

доцента AД 
003885, 
виданий 

16.12.2019

держави», 
Доцент кафедри 
міжнародного та 
європейського права 
Хмельницького 
університету 
управління та права
Атестат АД №003885 
від 316.12.2019р. 
Виконує дисертаційне 
дослідження на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
юридичних наук на 
тему «Міжнародні 
організації як суб’єкти 
фінансових 
правовідносин в 
Україні»

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 2
1. Рущишин Н.М., 
Костак З.Р., Іванова 
Р.Ю. Фінансова 
безпека держави: 
теоретичні аспекти та 
оцінка її сучасного 
стану // Стратегії 
економічного 
розвитку: мікро- та 
макроекономічний 
рівні : колективна 
монографія / за заг. 
Ред. О.Л. Гальцової. – 
Запоріжжя : 
Видавничий дім 
“Гельветика”, 2017. C. 
84-108. 
2. Ivanova R.Yu. Leagal 
Description of the main 
foundations for 
functions of the Central 
Banks in Europe / 
R.Yu. Ivanova // 
Eurasian Academic 
Research Journal. 2017. 
№ 10. p. 13-17
3. Ivanova R.Yu."Family 
life" in the 
interpretation of the 
European Court of 
Human Rights. Juris 
Europensis Scientia.  
2021. № 3.
4. Ivanova R.Yu. 
European legal 
standards for the 
protection of 
reproductive human 
rights. Legal Bulletin. 
2021. №. 19.
5. Ivanova R. Yu. Legal 
regulationof 
international currency 
relations through the 
prism of inetrnational 
organizations // 
Theoretical and 
Practical Machanisms 
of Development of 
Legal Science at the 
Beggining of the Third 
Millenium : collective 
monograph / compiled 
by David Gugava.  
Tbilisi, Georgia, 2018. 
p. 162-179.



п. Диплом магістра ВК 
№ 47619566 від 
30.06.2014р. 
Спеціальність – 
правознавство, 
кваліфікація – юрист. 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка.
Диплом магістра ВК 
№ 47149458 від 
06.06.2014р. 
Спеціальність – 
фінанси і кредит. 
Львівська комерційна 
академія.

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право. 
Диплом ДК № 034620 
від 25.02.2016 року. 
Тема дисертації: 
«Конституційна 
економіка як механізм 
організації правової та 
демократичної 
держави», 
Доцент кафедри 
міжнародного та 
європейського права 
Хмельницького 
університету 
управління та права
Атестат АД №003885 
від 316.12.2019р. 
Відповідає дев’яти 
пунктам (п. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 12, 19) ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності
П. 1
1. Іванова Р.Ю. 
Кадровий 
менеджмент служб 
фінансового 
контролінгу 
сільськогосподарських 
підприємств / Клокар 
О.О., Свиноус І.В., 
Гаврик О.Ю., Іванова 
Р.Ю. // Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. – 2019. – 
Випуск 1(28)/2019. – 
С. 149-158. 
http://fkd.org.ua/articl
e/download/162912/163
069
2. Ivanova, R. 
Regulatory and legal 
component in ensuring 
state’s financial 
security. / 
Rushchyshyn, N., 
Medynska, T., 
Nikonenko, U., Kostak, 
Z., & Ivanova, R. // 
Business: Theory and 
Practice. – 2021. –  
Issue 22(2)/2021. –  С. 
232-240. 
https://doi.org/10.3846
/btp.2021.13580 
П. 2
1. Рущишин Н.М., 
Костак З.Р., Іванова 
Р.Ю. Фінансова 



безпека держави: 
теоретичні аспекти та 
оцінка її сучасного 
стану // Стратегії 
економічного 
розвитку: мікро- та 
макроекономічний 
рівні : колективна 
монографія / за заг. 
Ред. О.Л. Гальцової. – 
Запоріжжя : 
Видавничий дім 
“Гельветика”, 2017. C. 
84-108. 
2. Ivanova R.Yu. Leagal 
Description of the main 
foundations for 
functions of the Central 
Banks in Europe / 
R.Yu. Ivanova // 
Eurasian Academic 
Research Journal. – 
2017. – № 10. – p. 13-
17
3. Ivanova R.Yu."Family 
life" in the 
interpretation of the 
European Court of 
Human Rights // Juris 
Europensis Scientia /  
№ 3, 2021 (віддано до 
друку)
4. Ivanova R.Yu. 
European legal 
standards for the 
protection of 
reproductive human 
rights // Legal Bulletin 
/  No. 19, 2021 (віддано 
до друку)
5. Ivanova R. Yu. Legal 
regulationof 
international currency 
relations through the 
prism of inetrnational 
organizations // 
Theoretical and 
Practical Machanisms 
of Development of 
Legal Science at the 
Beggining of the Third 
Millenium : collective 
monograph / compiled 
by David Gugava. – 
Tbilisi, Georgia, 2018. 
p. 162-179.

П. 3
1. Іванова Р.Ю. 
Конституційна 
економіка як механізм 
організації правової та 
демократичної 
держави : монографія.  
Київ. ІнЮре, 2017. 200 
с. 
2. Ivanova R. The 
Economic Essence of 
the Financial Security 
of the State and Its 
Place�in the System of 
Economic Security. 
State security of 
contemporary world : 
collective monography 
/ Redakcja naukowa 
Olga Wasiuta, Janusz 
Falecki, Danuta 
Kaźmierczak. Kraków, 
2019. p. 181-191.
3. Ivanova R. Leagal 



framework for 
European economic 
integration. 
Sozioökonomische und 
rechtliche Faktoren der 
sozialen Entwicklung 
unter den Bedingungen 
der Globalisierung. 
Hrsg. von Doktor der 
Wirtschaftswissenschaft
en, Professor Yu.V. 
Pasichnyk – kollektive 
Monographie in 2 
Bänden, B. 2 – Shioda 
GmbH, Steyr, Austria, 
2018. p. 301-310.

П. 5
Міжнародний проект 
за сприяння 
Представництва ЄС, 
Офісу Ради Європи в 
Україні «Європейська 
соціальна хартія та 
практика 
Європейського 
комітету з соціальних 
прав», 2021р.

П.13
1. Правничі системи 
сучасності : для 
підготовки на 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Правознавство / 
[уклад. Р.Ю. Іванова]. 
Хмельницький : 
Видавництво 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
2017. 
2. Міжнародне 
економічне право: для 
підготовки на 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Правознавство / 
[уклад. Р.Ю. Іванова]. 
Хмельницький : 
Видавництво 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
2020.
3. Міжнародні 
комерційні угоди: для 
підготовки на 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
за спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Правознавство / 
[уклад. Р.Ю. Іванова]. 
Хмельницький : 
Видавництво 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
2020.



П. 16
Голова регіонального 
відділення в 
Хмельницькій області 
Асоціація український 
правників 
Член Громадської 
ради при ГУНП в 
Хмельницькій області
Член конкурсної 
комісії у проекті 
Громадські ініціативи 
при Хмельницькій 
міській раді

398595 Кожевников
а Вікторія 
Олександрів
на

В.о. 
професора, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 009246, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061773, 
виданий 

06.10.2010

11 ОДПП 1.2.17. 
Міжнародне 
приватне 
право

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право Диплом ДK 
061773, від 06.10.2010 
року. 
Тема дисертації: 
«Правове 
регулювання 
укладення шлюбів 
громадянами України 
у державах 
Європейського Союзу 
та їх визнання в 
Україні».
Диплом доктора 
юридичних наук ДК 
№ 09246 від 
26.02.2020 р. 
Спеціальність 12.00.03 
– цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. 
Тема дисертації: 
«Науково-теоретичні 
засади обмеження 
прав суб’єктів 
сімейних відносин»

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

П. 1
1. Кожевнікова В.О., 
Дідук А.Г. Правове 
регулювання 
комерційної таємниці 
та ноу-хау за 
законодавством 
зарубіжних країн. 
ПРАВО.UA. 2021. №3. 
С. 136-143.
2. Кожевникова В. О. 
Обмеження права 
суб’єктів сімейних 
відносин на 
полігамію: 
компаративістичний 
аспект. Міжнародний 
науковий журнал 
«Верховенство 
права». 2017. № 5. С. 
149–152.
3. Кожевникова В. О. 
Законодавче 
обмеження права на 
укладення шлюбу 
через представника: 
компаративістичний 
аспект. Наше право. 
2017. № 3. С. 108–113.



4. Кожевникова В. О. 
Здійснення та 
обмеження права 
особи на материнство, 
батьківство: 
компаративістський 
аспект. Часопис 
Київського 
університету права 
НАН України. 2017. 
№ 2. С. 130–133.
5. Кожевникова В. О. 
Особливості 
правового 
регулювання 
обмежень в сімейному 
праві України. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Верховенство 
права». 2017. № 4. С. 
172–177.
6. Кожевникова В. О. 
Обмеження права на 
укладення законного 
шлюбу під примусом 
або введенням в 
оману. Європейські 
перспективи Науково-
практичний журнал. 
2017. № 3. С. 151–156.
7. Viktoriia 
Kozhevnikova.The 
procedure for 
recognizing the validity 
of marriages with a 
foreign element. “Legal, 
Economic Science and 
Praxis” Journal of Law 
and Social Sciences 
2021№1 Р.17-21.
8. Svitlana Iasechko, 
Oleksii Zaitsev, 
Viktoriia Kozhevnikova, 
Kostiantyn Melnyk, 
Oleh Kulchii 
Transactions with the 
personal not-property 
right. Sys Rev Pharm 
2020;11 (10):49-52 A 
multifaceted review 
journal in the field of 
pharmacy. 11, No. 1; 
2020
Кожевникова В. О. 
Співвідношення 
правової категорії 
«обмеження» з 
іншими правовими 
категоріями у праві. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2018. № 1. С. 18–21.
9. Кожевникова В. О. 
Правовий підхід до 
категорії «обмеження 
прав» суб’єктів 
сімейних відносин у 
Стародавньому 
римському 
приватному праві. 
Право і суспільство. 
2018. № 1. С. 84–87.
10. Кожевникова В. О. 
До питання 
застосування сімейно-
правових принципів 
при формуванні 
обмежень прав 
суб’єктів. Eurasian 
Academic Research 



Journal. 2017. № 6 
(12). С. 41–50.
11. Кожевникова В. О. 
Обмеження права на 
розірвання шлюбу під 
час вагітності жінки та 
протягом одного року 
після народження 
дитини. Eurasian 
Academic Research 
Journal. 2017. № 8 
(14). С. 41–47.

П. 3.
1. Кожевникова В. О. 
Глава 8 «Договір 
простого товариства» 
// Цивільне право 
України : у 2 ч. – Ч. 2 : 
навч. посіб. для 
підготовки до 
державного іспиту ; за 
заг. ред. канд. юрид. 
наук, проф. В. А. 
Кройтора та канд. 
юрид. наук, доц. О. Є. 
Кухарєва. – Х. : Диса 
плюс, 2015. – 372 с.
2. Кожевникова В. О. 
Глава 10 «Майнові 
права та обов’язки 
батьків та дітей» 
(параграф 1-4 ) // 
Сімейне право : 
підруч. ; за заг. ред. В. 
А. Кройтора та В. Ю. 
Євко ; МВС України ; 
Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. –Х.,2016. –512 
с. –С. 313–326.
3. Кожевникова В.О. 
Обмеження прав 
суб’єктів сімейних 
відносин: проблеми 
теорії та практики: 
моногр. Київ: 
«Комп’ютерний 
дизайн», 2019. 520 с.
4. Кожевникова В.О. 
Теоретико-
методологічні засади 
обмеження особистих 
немайнових та 
майнових прав 
суб’єктів сімейних 
відносин: моногр. 
Тернопіль: 
Підручники і 
посібники, 2016. 512 с.
5. Кожевникова В.О. 
Законодавчі 
обмеження майнових 
прав суб’єктів 
сімейних відносин. 
Проблеми сучасного 
сімейного права: 
моногр. / за каук. ред. 
док. юрид. наук І. С. 
Лукасевич-Крутник – 
Тернопіль ЗУНУ, 
2020.- 47-75 с
6. Кожевникова В. О. 
Мичурин Е. А. 
Ограничение 
оборотоспособности 
объектов гражданских 
прав. Харьковская 
цивилистическая 
школа: объекты 
гражданских прав 
:моногр. / под ред. И. 



В. Спасибо-Фатеевой. 
–Х. : Право, 2015. –
141-152 с.
7. Кожевникова В.О. 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія : у 20т.- 
Харків : Право, 2016-
Т.12 Сімейне право/ 
редкол.: В. І. Борисова 
(голова) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук 
України; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького НАН 
України ; Нац. Юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого.-2021.-480 с.

П. 7

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента:
1. Ватрас Володимир 
Антонович: «Джерела 
сімейного права», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. ДФ 58.082.007 
у Західноукраїнському 
національному 
університеті (30 січня 
2021 року)
2. Світлак Ірина 
Іванівна 
«Трансформація 
цивільних 
правовідносин з 
надання послуг в 
умовах цифровізації: 
теоретичні та 
практичні аспекти», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. ДФ 58.082.007 
у Західноукраїнському 
національному 
університеті (30 січня 
2021 року) (29 вересня 
2021 року)

П. 8
1. Член редакційної 
колегії Legal, 
Economic Science and 
Praxis” Journal of Law 
and Social Sciences (з 
квітня 2021 року)

П. 12
1. Кожевникова В. О. 
Обмеження права на 
укладення 
одностатевого шлюбу: 
компаративістичний 
аспект // Проблеми 
цивільного права та 



процесу: тези доп. 
учасників наук.-практ. 
конф., присвяч. 
світлій пам’яті О. А. 
Пушкіна, м. Харків, 
19–20 травня 2017 р. / 
МВС України; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ; 
Харків. обласний 
осередок Всеукр. 
громад. орг. 
«Асоціація цивілістів 
України». Харків: 
ХНУВС, 2017. С. 256–
259.
2. Кожевникова В.О. 
Особливості 
зловживання 
суб’єктивним 
сімейним правом. IV 
Міжнародний 
молодіжний науковий 
юридичний форум: 
[Матеріали форуму, м. 
Київ, Національний 
авіаційний 
університет, 20-21 
травня 2021 р.] том 2.-
Тернопіль: 
Вектор,2021.- С.-36-
39.
3. Кожевникова В.О. 
Особливості 
встановлення 
обмежень у 
шлюбному договорі. 
Сучасне право а епоху 
соціальних змін: 
[Матеріали XI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
Національний 
авіаційний 
університет, 26 лютого 
2021 р.] Том 2.- 
Тернопіль: Вектор, 
2021.- С.97-100
4. Кожевникова В. О. 
Межі здійснення 
суб’єктивних прав у 
сімейно-правовій 
доктрині // Актуальні 
проблеми цивілістики 
(на прикладі України 
та Угорщини): збірник 
наукових праць за 
матеріалами VIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
28–29 квітня 2017 р. / 
за заг. ред. проф. Ю. 
Бошицького та проф. 
В. Сікори. Київ: 
Талком, 2017. С. 109–
118.
5. Кожевникова В. О. 
Законодавці 
обмеження в договорі 
сурогатного 
материнства // 
Приватне право 
України і європейська 
інтеграція: тенденції 
та перспективи: 
матеріали 
Міжнародного 
цивілістичного 
форуму, м. Київ, 14–15 
квітня 2016 р. Київ: 



ТОВ 
«Білоцерківдрук», 
2016. С. 148–150.
6. Кожевникова В. О. 
Обмеження в 
договорах у сфері 
інтелектуальної 
власності // Політика 
інтелектуальної 
власності в 
університетах та 
науково-дослідних 
установах: збірник 
матеріалів 
Міжнародного 
семінару, м. Львів, 29 
лютого – 4 березня 
2016 р. / [редкол. Ю. 
Л. Бошицький, 
Френсіс Гарі, Міхал 
Швантер, О. В. 
Чернецька. У. Б. 
Андрусів]. Львів: 
Галицька видавнича 
спілка, 2016. С. 145–
147.

154477 Виговський 
Леонід 
Антонович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
доктора наук 
ДД 004581, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

ФC 009883, 
виданий 

25.10.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005066, 
виданий 

22.12.1993, 
Атестат 

професора 
12ПP 004690, 

виданий 
22.12.2007

38 ОДЗП 
1.1.2.Логіка

Диплом доктора 
філософських наук ДД 
№ 004581 від 
15.012.2005 р. 
Спеціальність 09.00.11 
– релігієзнавство. 
Тема дисертації: 
“Релігія як суспільно-
функціонуючий 
феномен”.
Професор кафедри 
філософії та 
політології.
Атестат від 22.02.2007 
р. 
12 ПР № 004690.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 1
1. Виговський Л.А., 
Куліш Н.С. Релігія як 
важливий чинник 
нової української 
політичної реальності 
Софія. Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2020. №2 (16). С.5-9.
2. Виговський Л.А. 
Світоглядно-
сенсотвірна 
функціональність 
релігії як системно-
формуючий елемент 
структури її функцій  
Функціональність 
релігії: український 
контекст. Монографія. 
За ред. професорів 
А.Колодного та 
Л.Филипович. Київ : 
УАР, 2017. С.23-32.
3. Виговський Л. А. 
Політико-правова 
модель державно-
церковних відносин 
як основа 
регулювання взаємин 
між державою і 
релігійними 



організаціями. Софія. 
Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2019. №1 (13). С.12-16.
4. Виговський Л.А. 
Виговська Т.В. 
Екологічна свідомість 
як основа екологічної 
культури. Софія. 
Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2(14). 2019. С. 33-36. 
5. Виговський Л.А., 
Виговська Т.В. Вплив 
типів моделей 
державно-церковних 
відносин на характер 
взаємин між 
державою і церквою 
Практична філософія. 
2019.  №2 (72). С.143-
150.

п. 4
1. Виговський Л.А., 
Гуменюк О.Г. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Психологія 
правоохоронної 
діяльності» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальностями 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання. 
Схвал. каф. ФСГНФВ 
28.02.2018, прот. № 7, 
погодж. метод. радою 
09.03.2018, прот. № 8, 
затв. прорект. з навч. 
роб. 12.03.2018.
2. Виговський 
Л.А.Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Соціологія» для 
підготовки фахівців на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 073 
Менеджмент / 074 
Публічне управління 
та адміністрування 
галузі знань 07 
Управління та 
адміністрування за 
денною формою 
навчання. Схвал. каф. 
ФСГНФВ 28.02.2018, 
прот. № 7, погодж. 
метод. радою 
09.03.2018, прот. № 8, 
затв. прорект. з навч. 
роб. 12.03.2018.
3. Виговський 
Л.А.Робоча програма 
навчальної 
дисциплини 
«Соціологія» для 



підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 072 
фінанси, банківська 
справа та страхування 
галузі знань 07 
управління та 
адміністрування. 
Схвал. каф. ФСГНФВ  
28.02.2018, прот. № 7, 
погодж. метод. радою 
09.03.2018, прот. № 8, 
затв. прорект. з навч. 
роб. 12.03.2018

п. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
«Університетські 
наукові записки».

п. 12
1. Виговський Л.А. 
Громадянське 
суспільство як чинник 
становлення публічної 
політики в Україні. 
Стратегічні напрями 
соціально-
економічного 
розвитку держави в 
умовах глобалізації: 
збірник тез IІI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 22–23 
вересня 2017 року) ; за 
заг. ред. д. е. н., проф. 
Синчака В. П. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. С. 36-38. 
2. Виговський Л.А. 
Релігійні інституції як 
складові процесу 
утвердження в Україні 
засад громадянського 
суспільства. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Процеси 
формування в Україні 
громадянського 
суспільства та 
політичної нації» (26 
квітня 2019 р., м. 
Маріуполь). 
Маріуполь:  
Донецький державний 
університет 
управління, 2019. С. 
45-47.
3. Виговський Л. А. 
Релігійні інституції та 
організації як чинник 
становлення та 
утвердження 
публічної політики в 
Україні.  Суспільство, 
держава та церква у 



спектрі 
міждисциплінарних 
досліджень: зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(Хмельницький, 1-2 
червня 2018 р.) / за 
ред. Заславської О,О., 
Мудракова В.В., 
Ювсечка Я.В. 
Хмельницький, 2018. 
С. 15-19.
4. Виговський Л.А. 
Релігійні інституції та 
організації як чинник 
утвердження засад 
публічної політики в 
процесі розбудови 
громадянського 
суспільства в Україні. 
Становлення та 
розвиток публічної 
політики в Україні: 
збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 9 
червня 2017 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. С. 27 – 33.
5. Виговський Л. А. 
Реформація як 
світоглядно-
ідеологічна основа 
виникнення та 
утвердження 
протестантизму. 
«Реформація і 
трансформація 
суспільства: досвід 
минулого і виклики 
сучасності» 
присвяченої 500-
річчю Реформації. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
8-9 грудня 2017. 
Львів: Львівський нац. 
мед. ун-т ім. Данила 
Галицького , 2017.  С. 
92-96.
6. Виговський Л.А. 
Соціологічні 
дослідження як засіб 
маніпулювання 
свідомістю виборців. 
Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Статистичні методи 
та інформаційні 
технології аналізу 
соціально-
економічного 
розвитку». 
Хмельницький, 2018. 
С. 81-84.
7. Виговський Л.А. 
Просвітницько-
освітня діяльність 
Церкви як вияв її 



функціональності. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Митрополит Андрей 
Шептицький в 
релігійно-церковному 
і громадсько-
культурному житті 
України» (23 квітня 
2019 р., м. Івано-
Франківськ). Івано-
Франківськ, 2019. С. 
47-49.

п. 14
Керівництво 
студентською 
науковою 
проблемною групою 
«Ноосфера». 
Затверджено 
протоколом засідання 
кафедри 27серпня 
2019 року № 1

п. 19
1. Член 
Хмельницького 
церковне історичне 
товариство.
2. Голова 
Хмельницького 
осередку Української 
Асоціації 
Релігієзнавців 
(посвідчення № 32 від 
06.12.2012 р.).
3. Член  EASR 
(Європейської 
асоціації дослідників 
релігії).
4. Почесний науковий 
співробітник 
Відділення 
релігієзнавства 
Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди 
НАН України 
(Рішення Вченої ради 
Відділення 
релігієзнавства 
Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди 
НАН України, 
протокол № 21 від 23 
грудня 2011 року).

94804 Захарчук 
Віктор 
Миколайови
ч

В.о. декана 
юридичног
о 
факультету, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 022375, 

виданий 
26.11.2014, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

047158, 
виданий 

25.02.2016

12 ОДПП 1.2.10. 
Кримінальне 
право 

Кандидат юридичних 
наук, спеціальність 
12.00.08 – 
кримінальне право та 
кримінологія; 
кримінально-
виконавче право. 
Диплом ДК № 023465 
від 30.06.2014 р. 
Тема дис.: 
«Самовільне заняття 
земельної ділянки та 
самовільне 
будівництво за 
кримінальним правом 
України». 

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
П.1.
1. Захарчук В.М. 



Майнова шкода в 
системі кримінально-
протиправних 
наслідків. Наукові 
перспективи. 2021. № 
3. С. 259-269.
2. Захарчук В.М. 
Кримінально-правова 
характеристика  
вчинення 
кримінального 
правопорушення  
способом, 
небезпечним для 
життя багатьох осіб / 
Наукові перспективи. 
2021. № 5. С. 239-246.
3. Захарчук В.М. 
Тяжкі наслідки, 
завдані злочином, як 
обставина, що 
обтяжує покарання. 
Університетські 
наукові записки. 
2020. № 3-4.  С. 305-
312
4. Захарчук В.М. 
Опосередковане 
виконання 
кримінального 
правопорушення. 
Наукові перспективи. 
2021. № 6. С. 267-275.
5. Захарчук В.М. 
Нерухоме майно як 
предмет 
кримінальних 
правопорушень. 
Університетські 
наукові записки. 2021. 
№ 1 

П.4.
1. Проблеми 
кримінології: 
навчально-методичні 
матеріали з для 
підготовки на 
третьому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти освітньо-
наукового ступеня 
доктора філософії  за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право [розроб. В.М. 
Захарчук]. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2017. 20 с.
2. Кримінальне право. 
Частина 1: навчально-
методичні матеріали 
для підготовки на 
першому освітньому 
рівні  здобувачів 
вищої освіти ступеня 
бакалавра  за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право  
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини [розроб. 
В.М. Захарчук, Д.Л. 
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грудня 2018 року.  
Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2019.  С.207-
210.
3. Михайлова І.Ю. 
Проблеми 
реформування 
пенсійної системи 
України Юридичні 
гарантії забезпечення 
прав громадян на 
працю і соціальний 
захист : тези доп. та 
наук. повідомл. 
учасників Х 
Міжнар.наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 9 
жовт.  2020 р.)  / 
уклад.: О. М. 
Ярошенко, Н. Г.  
Орлова, О. В. 
Соловйов; за ред. О. 
М. Ярошенка. Харків : 
Право, 2020.  С.505-
508.
4. Михайлова І.Ю. 
Окремі проблеми 
застосування 
пенсійного 
законодавства 
територіальними 
органами Пенсійного 
фонду України 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С.242-
244 
Михайлова І.Ю. 
Проблеми пенсійного 
забезпечення 
трудових мігрантів. 
Правові виклики 
сучасності: 
міжнародна міграція в 
умовах глобалізації : 
Матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. онлайн 
конф. (Чернівці, 23 
жовтня 2020 р.) / 
[редкол.: Н.Д. 
Гетьманцева (голова), 
О.В. Кіріяк (відпов. 
секр.) та ін.]. – 
Чернівці : Чернівец. 
нац. ун-т ім. Ю. 
Федьковича, 2020.  
С.158-159

П. 19.
Член Союзу юристів 
України.

106450 Гринько 
Світлана 
Дмитрівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 002264, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002585, 
виданий 

10.02.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005348, 
виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 011275, 

виданий 
15.12.2015

24 ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне 
цивільне право

Доктор юридичних 
наук, 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. Диплом ДД № 
002264 від 04.07.2013 
р. 
Тема дисертації: 
«Рецепція деліктних 
зобов’язань римського 
приватного права в 
Україні».
Професор кафедри 
цивільного права та 
процесу.
Атестат 12 ПР № 
011275 від 15.12.2015 р.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

П. 1
1. Булеца С.Б., 
Гринько С.Д., 
Туряниця В.В., 
Ревуцька И.Е., Панина 
Ю.С. Моральный 
ущерб в медицине. 
GEORGIAN MEDICAL 
NEWS. 2019. № 3 
(288). С. 146-154.
(Scopus)
2. OLEH M. 
OMELCHUK, 
SVITLANA D. 
HRYNKO, ALLA M. 
IVANOVSKA, ANNA L. 
MISINKEVYCH, 
VIKTORIIA V. 
ANTONIUK. Protection 
of human rights in the 



context of the 
development of the rule 
of law principle: The 
international aspect 
JOURNAL NALSU №1, 
2021 YEAR. Р. 32-42. 
(Web of Science)
3. Гринько С. Д. 
Юридичні особи як 
суб’єкти деліктних 
зобов’язань за 
цивільним 
законодавством 
України та 
Європейських країн: 
порівняльно-
правовий. Право та 
суспільство. 2017. № 
6. С. 68–77.
4. Гринько С.Д. Вина 
як суб’єктивна умова 
виникнення деліктних 
зобов’язань за правом 
Стародавнього Риму. 
Часопис цивілістики: 
науково-практичний 
журнал. 2017. Вип. 27. 
С. 71–77.
5. Гринько С. Д., 
Гринько Р.В. 
Безпілотний 
автомобіль як 
джерело завдання 
шкоди: цивільно-
правовий аспект. 
Університетські 
наукові записки. 2019. 
Том 18. № 3. С. 91-100.
6. Buletsa S., Hrinko S., 
Hrinko R., Anikina Н. 
Wrongful omission as a 
condition for tort 
liabilities. Journal of 
legal studies. 2020. № 
25 (39). P. 128-143. 
7. Гринько С.Д. 
Використання звичаїв 
для регулювання 
сімейно-правових 
відносин. Науковий 
вісник Ужгородського 
Національного 
Університету. 2021. 
Серія ПРАВО. Випуск 
65. С. 102-107.
8. Hrynko, S., Cherniak, 
O., & Zaitseva-Kalaur, I. 
COMPARATIVE 
LEGAL STUDY OF 
THE PECULIARITIES 
OF TESTAMENTARY 
INHERITANCE IN 
THE COUNTRIES OF 
CONTINENTAL 
EUROPE 
(ПОРІВНЯЛЬНО-
ПРАВОВЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ 
СПАДКУВАННЯ ЗА 
ЗАПОВІТОМ У 
КРАЇНАХ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ 
ЄВРОПИ). Art and 
Science.  2021. Vol. 3. 
Р. 5-17.

П. 3.
1. Гринько С. Д. Розділ 
7. Загальні положення 
про не договірні 



зобов’язання та 
відшкодування 
шкоди. Сучасні 
проблеми приватного 
та публічного права в 
питаннях та 
відповідях : 
навчальний посібник 
/ за заг. ред. О.С. 
Кізлової, Л.В. Діденко, 
Н.М. Денисяк. Одеса : 
Айс-Принт, 2020. С. 
205-277. (3,78 а.а.)
2. Гринько С. Д. Розділ 
6. Концепція 
недоговірних 
зобов’язань в умовах 
рекодифікації 
Цивільного кодексу 
України (крім 6.3 та 
6.4 у співавторстві з 
Черняк О.Ю). 
Оновлення 
Цивільного кодексу 
України : формування 
підходів : колективна 
монографія / О.І. 
Виговський, Н.Ю. 
Голубєва, С.Д. 
Гринько та ін. ; за ред. 
проф. Довгерта А.С., 
проф. Харитонова 
Є.О. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
С. 493-506, 546-547. 
(1,87 а.а.)

П. 4.
1. Порівняльне 
цивільне право : 
Робоча програма для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини / [розроб. 
С. Д. Гринько]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 20 с.
Затверджено 
рішенням вченої ради 
університету 24  
червня 2020 року, 
протокол № 10. 
Погоджено 
методичною радою 
університету 18 
червня 2020 року, 
протокол № 8.
2. Порівняльне 
цивільне право : 
Навчально-методичні 
матеріали для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 



Міжнародні 
відносини. Частина 
перша / [розроб. С. Д. 
Гринько]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 24 с.
Погоджено 
методичною радою 
університету 18 
червня 2020 року, 
протокол № 8.
3. Порівняльне 
цивільне право : 
Навчально-методичні 
матеріали для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини. Частина 
друга / [розроб. С. Д. 
Гринько]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 24 с.
Погоджено 
методичною радою 
університету 18 
червня 2020 року, 
протокол № 8.

П. 6.
1. Романюк В.А. 
«Позовна давність у 
цивільному праві». 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право.
Диплом кандидата 
юридичних наук ДК 
050539 від 05.04.2019 
року.
2. Левицький Максим 
Олегович. «Цивільно-
правовий захист 
особистих немайнових 
прав 
військовослужбовців». 
081 Право
Диплом доктора 
філософії ДР № 
002056 від 31.08.2021 
року

П. 7
1. Заступник голови, 
голова СВР 
К.70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті імені 
Леоніда Юзькова
(наказ МОН № 775 від 
16.07.2018 р.)

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента:



1. Спасова Катерина 
Іванівна 
«Відшкодування 
моральної шкоди при 
порушенні особистих 
немайнових прав у 
соціальних мережах», 
кандидат юридичних 
наук із спеціальності 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. Спеціалізована 
вчена рада Д 
41.086.03 у 
Національному 
університеті «Одеська 
юридична академія»  
(15 травня 2021 року).
2. Борисова Юлія 
Євгенівна «Підстави 
та умови деліктної 
відповідальності у 
цивільному праві 
України та США 
(порівняльно-
правовий аналіз)», 
кандидат юридичних 
наук із спеціальності 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. Спеціалізована 
вчена рада Д 41.136.01 
у Міжнародному 
гуманітарному 
університеті (18 
вересня 2021 року).
3. Рим Тарас 
Ярославович 
«Правове 
регулювання 
інвестиційних 
відносин у сфері 
будівництва: 
цивільно-правовий 
аспект», доктор 
юридичних наук із 
спеціальності 12.00.03 
– цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. Спеціалізована 
вчена рада Д 35.051.27 
у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка 
(22квітня 2021 року).

П. 8
1. Член редакційної 
колегії наукового 
фахового видання 
України 
«Університетські 
наукові записки» з 
2003 р. 

2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми цивільного права 
та процесу 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова на 2013–2017 



роки «Удосконалення 
механізму правового 
регулювання 
особистих немайнових 
та майнових відносин 
у контексті 
приведення 
законодавства 
України до 
європейських 
стандартів» та 2017-
2023 роки «Актуальні 
питання правового 
регулювання 
особистих немайнових 
та майнових відносин 
у контексті 
приведення 
законодавства 
України до 
європейських 
стандартів» 
(державний 
реєстраційний номер 
0117U000105).

П. 12
1. Гринько С. Д. 
Співвідношення 
понять «збитки» та 
«шкода» в контексті 
положень статті 56 та 
частини 3 статті 152 
Конституції України : 
«Конституційні 
цінності : правова 
природа та практика 
реалізації» : збірник 
тез Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації» (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). [у 
2-х част.]. Частина 1. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 152-
154.
2. Гринько С. Д., 
Гринько Р. В. Правова 
природа заходів 
оперативного впливу. 
Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ 
права: матеріали 
третьої всеукраїнської 
науково – практичної 
конференції (Львів, 
17-18 травня 2019 р.). 
Львів: Юрид. ф–т 
Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2019. С. 37-42.
3. Гринько С. Д., 
Гринько Р. В. Поняття 
безпілотного 
транспортного засобу 
як джерела завдання 
шкоди. Актуальні 
проблеми юридичної 
науки : збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 



юридичні читання» : 
[у 2-х част.]. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. Частина друга. 
С. 34-40.
4. Теоретичні основи 
визначення поняття 
деліктних зобов’язань 
за радянським і 
сучасним правом 
українських земель. 
Спогади про Людину, 
Вченого, Цивіліста (до 
90-річчя від С73 Дня 
народження 
професора Діни 
Василівни Бобрової); 
за заг. ред. Р.О. 
Стефанчука. К.: 
АртЕк, 2019. С. 45-59.
5. Гринько С. Д. 
Принцип як базис 
формування 
ідеологічного 
значення римського 
права. Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Римське 
право в світлі сучасної 
методології 
гуманітарного 
значення» . 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. С. 36-41.
6. Гринько С.Д. 
Шляхи удосконалення 
структури та змісту 
глави 82 Цивільного 
кодексу України. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 128-
131.

П.15
Ватрас Ярослав 
Володимирович, 
перше місце на 
конкурсі-захисті 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (17 квітня 
2021 року).

П. 19
Громадська 
організація «Ліга 
професорів права, 



докторів юридичних 
наук та докторів 
філософії у сфері 
права» (ГО «Ліга 
професорів права»). 
ЄДРПОУ 40333592 (з 
02.02.2016 р. по даний 
час)

349817 Кірик Алла 
Юріївна

Ассистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
081 Право

3 ОДПП 1.2.14. 
Матеріальне 
право 
Європейського 
Союзу

Диплом магістра М18 
№ 039748 від 
23.02.2018 р. 
Спеціальність – право, 
кваліфікація – магістр 
права.
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018 р.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

П. 1
1. Кірик А.Ю. Право на 
обов’язкову частку 
майна у спадщині в 
законодавстві України 
та зарубіжних країн. 
Університетські 
наукові записки: 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова.  2019. № 3 
(71). С. 251-259
2. Лозінська С.В., 
Кірик А.Ю. Розвиток 
міжнародно-правових 
інститутів у зовнішніх 
відносинах держав 
періоду Античності. 
Альманах 
міжнародного права. 
2021. №25. С.12-21. 
3. Кірик А. Ю. 
Історико-правовий 
аналіз розвитку 
політики захисту прав 
споживачів від 
римського права до 
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розвитку правової 
науки України в 
умовах сьогодення: 
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ЦФЕНД,  2019. – Ч. 6. 
с. 17 – 19
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міжнар.  наук.-практ. 
конф. (м. Чернігів, 
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наукова конференція 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
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«Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
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Hrsg. von Doktor der 
Wirtschaftswissenschaft
en, Professor Yu.V. 
Pasichnyk – kollektive 
Monographie in 2 
Bänden, B. 2 – Shioda 
GmbH, Steyr, Austria, 
2018. p. 301-310.

П. 5
Міжнародний проект 
за сприяння 
Представництва ЄС, 
Офісу Ради Європи в 
Україні «Європейська 
соціальна хартія та 
практика 
Європейського 
комітету з соціальних 
прав», 2021р.

П.13
1. Правничі системи 
сучасності : для 
підготовки на 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Правознавство / 
[уклад. Р.Ю. Іванова]. 
Хмельницький : 
Видавництво 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
2017. 
2. Міжнародне 
економічне право: для 
підготовки на 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Правознавство / 
[уклад. Р.Ю. Іванова]. 
Хмельницький : 
Видавництво 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
2020.
3. Міжнародні 
комерційні угоди: для 
підготовки на 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
за спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Правознавство / 
[уклад. Р.Ю. Іванова]. 
Хмельницький : 
Видавництво 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 



2020.

П. 16
Голова регіонального 
відділення в 
Хмельницькій області 
Асоціація український 
правників 
Член Громадської 
ради при ГУНП в 
Хмельницькій області
Член конкурсної 
комісії у проекті 
Громадські ініціативи 
при Хмельницькій 
міській раді

53288 Нагнибіда 
Володимир 
Іванович

Професор, 
Суміщення

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
інститут 

регіонального 
управління та 

права, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 

ДД 011298, 
виданий 

29.06.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 066599, 

виданий 
23.02.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032843, 
виданий 

26.10.2012

17 ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний 
арбітраж 

Диплом доктора 
юридичних наук ДД 
№011298
від 29 червня 2021 
року. Спеціальність 
12.00.04 – 
господарське право; 
господарське 
процесуальне право.
Тема дисертації: 
«Теоретичні засади 
правозастосування у 
міжнародному 
комерційному 
арбітражі».

1. Незалежна 
професійна практична 
діяльність у галузі 
права (25.04.2016. – 
по теперішній час).
2. Арбітр 
Міжнародного 
комерційного 
арбітражного суду при 
Торгово-промисловій 
палаті України 
(12.03.2016. – по 
теперішній час).
3. Третейський судя 
Постійнодіючого 
третейського суду при 
Торгово-промисловій 
палаті України 
(09.07.2020 р. – по 
теперішній час).
4. Голова 
Постійнодіючого 
третейського суду при 
Хмельницькій 
торгово-промисловій 
палаті (з 10.01.2021 р. 
– по теперішній час)
5. Адвокат (02.02.2019 
р. – по теперішній 
час)

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов 
п. 1
1. Нагнибіда В. І. 
Визначення здатності 
учасників 
міжнародних 
комерційних відносин 
до укладення 
арбітражної угоди. 
Університетські 
наукові записки. 2018. 
№ 66. С. 69-80.
2. Нагнибіда В. І. 
Теоретичні засади 
правозастосування: 



поняття, ознаки, види. 
Університетські 
наукові записки. 2019. 
№ 3 (71). С. 33-42
3. Нагнибіда В. І. 
Арбітражна угода як 
підстава реалізації 
права на захист у 
світлі практики 
Європейського Суду з 
прав людини. 
Порівняльно 
аналітичне право. 
2019. № 6. С. 494-497.
4. Нагнибіда В. І. 
Арбітраж як суб’єкт 
правозастосування 
при вирішенні 
міжнародних 
комерційних спорів. 
Наукові записки 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2020. № 2. С. 
78-86.
5. Нагнибіда В. І. 
Проблеми визначення 
іноземного елементу 
при вирішенні спорів 
в міжнародному 
комерційному 
арбітражі. Науковий 
часопис Київського 
університету права. 
2020. № 1. С. 361-365.
6. Нагнибіда В. І. 
«Комерційний 
характер» спорів як 
умова їх вирішення в 
міжнародних 
арбітражах. Jurnalul 
juridic national: teorie 
şi practică. 2020. № 2 
(42). С. 42-48.
7. Нагнибіда В. І. 
Правосуб’єктність 
фізичних осіб як 
сторони арбітражних 
угод при вирішенні 
спорів в міжнародних 
арбітражах. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. 
Юридичні науки. 
2020. № 43. С. 196-
199.
8. Нагнибіда В.І. 
Ефективний захист як 
ціль 
правозастосування в 
міжнародному 
комерційному 
арбітражі. 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
2020. № 1. С. 223-226.

п. 3
Нагнибіда В. І. Глава 4 
/ Вступ до 
альтернативного 
вирішення спорів / За 
ред. У. Гелльманна, Н. 
Бондаренко-
Зелінської. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 



2017. 214 c.
Нагнибіда В. І. 
Механізм 
правозастосування у 
міжнародному 
комерційному 
арбітражі. Київ : 
Гельветика, 2020. 492 
c.

п. 5
«Теоретичні засади 
правозастосування в 
міжнародному 
комерційному 
арбітражі». 12.00.04 – 
господарське право; 
господарське 
процесуальне право. 
Дата захисту 13 травня 
2021 року. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва імені 
академіка Ф. Г. 
Бурчака Національної 
академії правових 
наук України. Диплом 
доктора юридичних 
наук ДД №011298
від 29 червня 2021 
року

п. 6
Майка Наталія 
Володимирівна. 
«Набуття речових 
прав на чуже 
нерухоме майно в 
цивільному праві 
України».
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право, 
міжнародне приватне 
право.
Диплом про здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук ДК № 046220 від 
20 березня 2018 р.

Мул Альона 
Миколаївна. 
«Відшкодування 
шкоди, завданої 
внаслідок 
надзвичайних 
ситуацій». 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право, 
міжнародне приватне 
право.
Диплом про здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук ДК №058722 від 
09 лютого 2021 р.

Хавронюк Олег 
Олегович. «Цивільно-
правовий захист баз 
даних». 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право, 
міжнародне приватне 



право. Диплом про 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук 
Диплом про здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук ДК №060153 від 
29 червня 2021 р.

п. 7
Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента:

Шахназарян Каріне 
Ернестівна
«Захист прав на чужі 
речі за 
законодавством 
України» кандидат 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право, 
міжнародне приватне 
право; Спеціалізована 
вчена рада Д 
41.086.03 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія» 
(23.12.2017 р.)

Сигидин Віталій 
Михайлович
«Цивільно-правове 
регулювання 
державної реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно 
нотаріусами України», 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право, 
міжнародне приватне 
право; Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.500.01 у Науково-
дослідному інституті 
приватного права і 
підприємництва імені 
академіка Ф. Г. 
Бурчака Національної 
академії правових 
наук України 
(31.05.2018 р.)

Теплюк Станіслав 
Михайлович
«Застереження про 
публічний порядок як 
підстава для відмови у 
визнанні і виконанні 
іноземних 
арбітражних рішень», 
кандидат юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право (081 – Право); 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.236.02 
Інституту держави і 
права імені В. М. 
Корецького НАН 



України (11.12.2018 р.)

Лазаренко Микола 
Миколайович
«Захист майнових 
прав іноземного 
інвестора в 
міжнародному 
приватному праві», 
кандидат юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право (081 – Право); 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.001.10 
Інституту 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка 
(21.09.2018 р.)

п. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису
«Університетські 
наукові записки»,
2013-2017 рр., 
рішення вченої ради 
про затвердження 
складу редакційної 
колегії від 22 червня 
2016 року, протокол 
№ 12.

п. 12
1. Нагнибіда В. І. 
Проблеми теорії і 
практики виконання 
рішень міжнародних 
комерційних 
арбітражів. Проблеми 
теорії і практики 
виконання рішень 
судів та інших органів 
: збірник наукових 
праць / за ред. Ю. В. 
Білоусова. 
Хмельницький: ФОП 
Мельник А. А., 2019. 
С. 29–37.
2. Нагнибіда В. І. 
Проблема визначення 
публічного органу як 
суб’єкта 
правозастосування в 
теорії права. Правові 
засади організації та 
здійснення публічної 
влади. Збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка, 
засновника НАПрН 
України, першого 
Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова, 
м. Хмельницький, 29 
лютого–2 березня 
2020 р. 



Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 
261–264.
3. Нагнибіда В. І. 
Постановлення 
виконуваного 
арбітражного рішення 
як обов’язок складу 
арбітражу. Юридична 
наука в ХХІ столітті: 
перспективні та 
пріоритетні напрями 
досліджень. Тези 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 8–9 
травня 2020 р. 
Запоріжжя : ЗНУ, 
2020. С. 58–61.
4. Нагнибіда В. І. 
Ефективність 
арбітражу як концепт 
при 
правозастосуванні. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки. 
Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання», 
м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 р. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 
146–150.
5. Нагнибіда В.І. 
Арбітражні 
застереження: як не 
потрапити в пастку. 
Юридична Газета. 
2018. №38 (640). URL 
: https://yur-
gazeta.com/publication
s/practice/mizhnarodni
y-arbitrazh-ta-
adr/arbitrazhni-
zasterezhennya-yak-ne-
potrapiti-v-
pastku.html.
6. Нагнибіда В.І. 
Криза довіри. Судовий 
вісник. 2021. №4(179). 
URL : 
https://pravo.ua/article
s/kryza-doviry/.
7. Король В., Крупчан 
О., Нагнибіла В., 
Пільков К. Нові 
ініціативи щодо 
вдосконалення 
законодавства 
України у сфері 
міжнародного 
арбітражу: pro et 
contra. Юридичний 
Вісник України. 2021. 
URL : 
https://yvu.com.ua/nov
i-initsiatyvy-shhodo-



vdoskonalennya-
zakonodavstva-
ukrayiny-u-sferi-
mizhnarodnogo-
arbitrazhu-pro-et-
contra/.

п.19
 Член Королівського 
інституту арбітрів 
Великобританії, 
міжнародний 
комерційний 
арбітраж, міжнародне 
комерційне право. З 
2014 р., сертифікат № 
00036445 від 
03.09.2014 р.
Член ради відділення 
Асоціації правників 
України в 
Хмельницькій області 
(з 2019 року – по 
теперішній час).
Адвокат (з 02.02.2019 
р. – по теперішній 
час), свідоцтво про 
право на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 000224 
від 02.02.2019 р.

264447 Подолянчук 
Ольга 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
література

10 ОДЗП 
1.1.6.Українськ
а мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кандидат 
філологічних наук
Спеціальність 10.02.01 
– українська мова.
Тема дисертації: 
«Ідіостиль Гната 
Хоткевича».

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 1
1. Подолянчук О. 
Класифікація лексем 
прозових творів 
Г.Хоткевича. 
Науковий вісник 
«Філологічний 
дискурс». 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія. 
№2. 2018. С. 213 – 217.
2. Подолянчук О. 
Особливості 
епістолярного стилю 
Г.Хоткевича.ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича. 
Науковий вісник 
«Германська 
філологія». №3. С.321 
– 325.
3. Подолянчук О.В. 
Класифікація лексем 
прозових творів 
Г.Хоткевича. 
Науковий вісник 
«Філологічний 
дискурс». 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія. 
№2.2018. С. 213 – 217.
4. Подолянчук О.В. 
Мовознавчі аспекти 



творчості Хоткевича. 
Науковий вісник 
«Філологічний 
дискурс». 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія. 
№3. 2019. Вип.9. С. 
227-236.
5.  Мова драматичних 
творів як засіб само 
ідентифікації 
ідіостилю 
Г.Хоткевича. Наукові 
записки ВДПУ ім.. 
М.Коцюбинського. 
Серія Філологічна, 
2019, Вип.29. С.44-51

п. 5
Спеціальність 10.02.01 
– українська мова. 
Спеціалізована вчена 
рада К 11.051.14 при 
Донецькому 
національному 
університеті імені 
Василя Стуса.
Тема дисертації: 
«Ідіостиль Гната 
Хоткевича».

п. 14
Міжнародний конкурс 
з української мови ім. 
П.Яцика (2018-
2021рр.)
І етап - 2 (1місце), 3 
(2місце), 3(3 місце);
ІІ етап - 4 (3 місце)
ІІІ (обласний етап) - 
3(3 місце)

Міжнародний мовно-
літературний конкурс 
ім. Т. Шевченка (2018-
2021рр.)
І етап - 3 (1місце), 3 
(2місце), 3 (3місце);
ІІ етап - 3 (1, 2, 3 
місця);
ІІІ (обласний)етап- 4 
(1, 2, 3 місця);
ІV етап - 2 (3 м., 
диплом ІІІ ступеня).

Член журі Малої 
академії наук (Наказ 
Департаменту освіти і 
науки Хмельницької 
облдержадміністрації 
від 14.01.2016 № 18-од 
«Про затвердження 
складу журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Хмельницького 
територіального 
відділення Малої 
академії наук 
України»)
Член журі XVIII 
Міжнародного 
конкурсу ім. П.Яцика 
(ІІ етап), 2018р.
Член журі XVIII 
Міжнародного 
конкурсу ім. П.Яцика 



(І етап), 2019р., 2021р.

50550 Федорчук 
Ольга 
Степанівна

Доцент 
кафедри 
математики
, 
статистики 
та 
інформацій
них 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056516, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031476, 

виданий 
29.03.2012

28 ОДЗП 
1.1.5.Інформат
ика та 
обчислювальна 
техніка

Диплом кандидата 
педагогічних наук, ДК 
№ 056516, 
спеціальність «Теорія 
і методика 
професійної освіти». 
Тема дисертації 
«Формування у 
майбутніх 
правознавців навичок 
професійного 
застосування 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій».

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 1
1. Федорчук О.С. 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в підготовці 
докторів філософії за 
умов дистанційної 
освіти Університетські 
наукові записки : 
часопис. 2021. № 2. 
2. Федорчук О.С. 
Формування 
інформатичних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
сфери соціального 
забезпечення. Збірник 
наукових праць / 
Кам'янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка; 
Інститут педагогіки 
НАПН України [гол. 
ред. Бахмат Н.В.]. 
Вип. 30 (1-2021). Киї в: 
Міленіум, 2021.  С355-
367.
3. Федорчук О.С. 
Інформаційне 
забезпечення системи 
управління 
персоналом 
правоохоронної 
сфери. Економіка XXI 
сторіччя: проблеми та 
перспективи: збірник 
наукових праць. / гол. 
ред. Л.Г.Білий 
Хмельницький. В-во 
Хмельницького 
інституту МАУП, 2021. 
Вип. 3 С 17-19. 
4. Федорчук О.С. 
Педагогічні умови 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій  підготовці 
майбутніх 
правознавців. 
Педагогічний дискурс, 
2021. Хмельницький : 
ХГПА. №. 30. 
5. 1. Olga Fedorchuk. 
Tetiana Ryzha The 
problems of financial 



security activity of 
higher educational 
institutions in Ukraine. 
Studia Zarządzania i 
Finansów Wyższej 
Szkoły Bankowej w 
Poznaniu. 2018. № 14. 
S. 43-49

п. 4
1. Інформаційні 
системи та технології 
в управлінні 
фінансами: Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
за спеціальністю 072 
фінанси, банківська 
справа та страхування 
галузі знань 07 
управління та 
адміністрування 
[розр. О.С. Федорчук]. 
– Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. – 53 с.
2. Інформатика та 
обчислювальна 
техніка: Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів для 
підготовки фахівців 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня Бакалавр за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право та за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
формою навчання / 
[розр. О.С. Федорчук]. 
– Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. – 90 с. 
Затверджено 
кафедрою 
математики, 
статистики та 
інформаційних 
технологій 
Хмельницького 
університету 
управління та права 8 
лютого 2019 року, 
протокол № 8. 
Схвалено методичною 
радою університету 14 
лютого 2019 року, 
протокол № 4.
3. Інформаційно-
комунікаційні 
технології у 
правоохоронній 
діяльності: Методичні 
рекомендації до 



семінарських занять 
та самостійної роботи 
для підготовки 
фахівців освітньо-
кваліфікаційного 
рівня Магістр з 
напряму підготовки 
262 Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
[розр. О.С.Федорчук]. 
– Хмельницький, 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 36 с. 
Затверджено 
кафедрою 
математики, 
статистики та 
інформаційних 
технологій 
Хмельницького 
університету 
управління та права 11 
червня 2019 року, 
протокол № 13. 
Схвалено методичною 
радою університету 27 
серпня 2019 року, 
протокол № 1.
4. Інформаційно-
комунікаційні 
технології у 
правоохоронній 
діяльності: Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
для підготовки 
фахівців освітньо-
кваліфікаційного 
рівня Магістр з 
напряму підготовки 
262 Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека  за заочною 
формою навчання/ 
[розр. О.С.Федорчук]. 
– Хмельницький, 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 36 с. 
Затверджено 
кафедрою 
математики, 
статистики та 
інформаційних 
технологій 
Хмельницького 
університету 
управління та права 11 
червня 20190 року, 
протокол № 13. 
Схвалено методичною 
радою університету 27 
серпня 2019 року, 
протокол № 1.
5. Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
для підготовки на 
третьому освітньому 
рівні освітньо-



наукового  ступеня 
доктора філософії  за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право для денної та 
заочної форм 
навчання з 
дисципліни  
Інформаційно-
комунікаційні 
технології у наукових 
дослідженнях:   [розр. 
О.С. Федорчук]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. – 41 с. 
Затверджено 
кафедрою 
математики, 
статистики та 
інформаційних 
технологій 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
14 грудня 2019 року, 
протокол № 4. 
Схвалено методичною 
радою університету 7 
лютого 2020 року, 
протокол № 6.

п. 12
1. Федорчук О.С., Рижа 
Т.В. Фінансове 
забезпечення 
функціонування 
освітнього середовища 
вищого навчального 
закладу  Тенденції 
розвитку вищої освіти 
в Європейському 
Союзі: реалії та 
перспективи / 
Матеріали 
Всеукраїнського 
круглого столу з 
міжнародною участю 
[упоряд. Біницька 
К.М., Рашина І.О., 
Моцна Т.А.]. 
Хмельницький : 
Науково-видавничий 
відділ, 2017.  С. 239-
243.
2. Федорчук О.С. 
Перспективи 
впровадження 
зарубіжного досвіду 
фінансування вищих 
навчальних закладів 
на регіональному 
рівні. Людина 
віртуальна: нові 
горизонти: зб. 
наукових праць/ за 
заг. ред.д.філос.н. 
Журби М.А. 
Монреаль: СPM 
«ASF», 2018. С. 229-
231). 
3. Рижа Т. В. , 
Федорчук О.С. 
Результативні 
показники діяльності 
внз у фінансуванні за 
результатами 
діяльності.  
Статистичні методи та 



інформаційні 
технології аналізу 
соціально-
економічного 
розвитку: / зб. текстів 
доповідей та 
матеріали XVIII 
Всеукраїнської наук. - 
практ. конф., 24 
травня 2018 р. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права , 
2018. С.19-22). 
4.  Федорчук О.С.,  
Рижа Т. В. 
Особливості 
управління за 
відхиленнями 
фінансово-
господарською 
діяльністю вищих 
навчальних закладів 
// Корпоративні 
фінанси: проблеми та 
перспективи 
інноваційного 
розвитку : / зб. 
матеріалів ІI Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
[Електронне 
видання]. Київ. : 
КНЕУ,  2018. с.168-171
5. Федорчук О.С.  
Використання методу 
проектів у підготовці 
майбутніх 
правознавців. 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
/ ХХІІІ щорічна звітна 
конференція ХУУП , 
м. Хмельницький 6 
квітня 2019 р
6. Федорчук О.С. 
Принципи 
формування змісту 
інформатичної 
підготовки майбутніх 
правознавців. 
Статистичні методи та 
інформаційні 
технології аналізу 
соціально-
економічного 
розвитку: / зб. Текстів 
доповідей та 
матеріали XIХ 
Всеукраїнської наук. – 
практ. Конф., 23 
травня 2019 р. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права , 
2019. (С.138-141) 
7. Федорчук О. С. Стан 
розвитку інтернет-
ресурсів органів 
місцевого 
самоврядування. 
Становлення та 
розвиток місцевого 
самоврядування в 
Україні: збірник тез 
VІIІ Всеукраїнської 
заочної науково-



практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 7 
грудня 2019 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 142 с
8. Федорчук О. С. 
Вплив інформації на 
ефективність 
діяльності органів 
публічної 
влади./Фасолько Т. 
М., Сем’янчук П. М., 
Федорчук О. С. 
Правові засади 
організації та 
здійснення публічної 
влади / Зб. текстів 
доповідей та 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
28 лютого –2 березня 
2020 року. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права , 
2020. С.405-409
9. Федорчук О.С. 
Реалії використання 
хмарних технологій в 
управлінні 
навчальним 
процесом. 
Статистичні методи та 
інформаційні 
технології аналізу 
соціально-
економічного 
розвитку: / зб. Текстів 
доповідей та 
матеріали XХ 
Всеукраїнської наук. – 
практ. Конф., 23 
травня 2019 р. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. С.160-162 

п. 14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Інформатика для 
юристів»

п. 15
Член журі секцій 
«Технології 
програмування», 
«Інформаційні 
системи, бази даних та 
системи штучного 
інтелекту» та секції 



«Internet-технології та 
Web дизайн» ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Хмельницького 
територіального 
відділення МАН 
України у 2021 році. 
Наказ директора 
Департаменту Освіти і 
науки Хмельницької 
обласної державної 
адміністрації № 10-од 
від 21.01.2021 року « 
Про затвердження 
складу журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Хмельницького 
територіального 
відділення МАН 
України у 2021 році».

71285 Черняк 
Олена 
Юріївна

Завідувач 
кафедри 
міжнародн
ого та 
європейськ
ого права, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000769, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043542, 
виданий 

30.06.2015

18 ОДПП 1.2.11. 
Інституційне 
право 
Європейського 
Союзу

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право Диплом ДК 
000769 від 10.11.2011 
року. 
Тема дисертації: 
«Цивільно-правовий 
статус споживача у 
контексті адаптації 
законодавства 
України до 
законодавства 
Європейського 
Союзу»
Доцент кафедри 
цивільного права та 
процесу 
Хмельницького 
університету 
управління та права
Атестат 12 ДЦ 043542 
від 30.06.2015 року

Виконує дисертаційне 
дослідження на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук на 
тему "Уніфікація 
договірного права ЄС 
в контексті 
наближення 
правопорядків 
України та 
Європейського Союзу"

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
П. 1
1. Omelchuk, O., 
Cherniak, O., & 
Tyshcuk, N. (2020). 
Protection of the rights 
of children and minors 
in their transactions in 
the information society. 
Ius Humani. Law 



Journal, 9(2), 25-46. 
https://doi.org/https://
doi.org/10.31207/ih.v9i
2.241
2. Stefanchuk M., 
Muzyka A., Stefanchuk 
M., Cherniak O., Rudiy 
N. Formation of 
requirements for 
housing in Ukraine: 
historical and legal 
research. Journal of 
Legal, Ethical and 
Regulatory Issues. 
2021. Volume 24, 
Special Issue 1. URL : 
https://www.abacadem
ies.org/articles/formati
on-of-requirements-
for-housing-in-ukraine-
historical-and-legal-
research-11388.html
3. Димінська О.Ю. 
Перспективи 
гармонізації 
договірного права ЄС 
Право.UA. Науково-
практичний журнал. 
2017. №3. С. 132-137
4. Димінська О.Ю. 
Сучасні тенденції 
посилення захисту 
прав споживачів у 
сфері електронної 
торгівлі в ЄС. 
Університетські 
наукові записки. 2018. 
№ 1 (65). C.113-122
5. Димінська О.Ю. 
Правова природа 
CESL у контексті 
гармонізації 
договірного права. 
Університетські 
наукові записки. 2018. 
№ 3-4. C. 219-229
6. Іваницький А., 
Черняк О. Звернення 
до Європейського суду 
з прав людини як 
форма захисту 
цивільних прав. 
Visegrad Journal on 
Human Rights. 2020. 
№ 2.  C. 42-48
7. Гринько С., Черняк 
О., Зайцева-Калаур І. 
Порівняльно-правове 
дослідження 
особливостей 
спадкування за 
заповітом у країнах 
континентальної 
Європи. Art&Science. 
2021. № 3. С. 5-16
8. Костяшкін І.О., 
Черняк О.Ю. 
Порівняльно-правова 
характеристика 
особливостей 
правового 
регулювання 
секретного заповіту в 
Україні та Франції. 
Art&Science. 2021. № 
4. С. 5-16
9. Костяшкін І.О., 
Черняк О.Ю. 
Тлумачення категорії 
«публічний порядок» 
у новітній судовій 



практиці 
.Університетськкі 
наукові записки. 2021. 
№ 1 (79). С.30-42

П. 3.
Бліхар М. М., 
Омельчук О. М., 
Черняк О. Ю. 
Міжнародне 
економічне право. 
Загальна частина : 
підручник. 
Хмельницький :  
Видавництво ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 212 с. 
(4,16 д.а.)

П. 4.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
написання 
магістерських робіт з 
студентами 
юридичного 
факультету на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право та за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека. 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019 
(Схвалено 
методичною радою 
університету від 
19.12.2019 року № 
4/8)
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Правові 
засади європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції України» 
для підготовки на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
за спеціальністю 081 
Право за напрямом 
підготовки 08 Право / 
[розроб. О.Ю.Черняк, 
А.Ю.Кірик]  
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020 
(Схвалено 
методичною радою 
університету 18.06.20 
року №8/5).
3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Міжнародно-правові 
механізми захисту 



прав людини» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
(денна форма 
навчання) за 
спеціальністю за 
спеціальністю  262 
Правохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека. / [розроб. 
О.Ю.Черняк, 
Р.Ю.Іванова]  
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020 
(Схвалено 
методичною радою 
університету 18.06.20 
року №8/5).

П. 6.
1. Весна Наталія 
Олександрівна. 
«Зміна та розірвання 
договору як цивільне 
правовідношення». 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право
Диплом кандидата 
юридичних наук
ДК 051688 від 
23.04.2019 року
2. Іваницький Андрій 
Миронович. «Захист 
права власності 
юридичних осіб в 
практиці 
Європейського суду з 
прав людини». 081 
Право
Диплом доктора 
філософії
ДР № 002055 від 
31.09.2021 року

П. 7
1. Учений секретар 
СВР К.70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті імені 
Леоніда Юзькова
(наказ МОН № 775 від 
16.07.2018 р.)

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента:
1. Стахира Ганна 
Михайлівна
«Цивільно-правове 
регулювання обігу 
цифрового контенту», 
доктор філософії за 
спеціальністю 081 
Право; Спеціалізована 
вчена рада ДФ 
58.082.007 у 
Західноукраїнському 
національному 
університеті (18 
грудня 2020 року)
2. Шеховцова Вікторія 



Вікторівна 
«Здійснення та захист 
права дитини на 
належне батьківське 
виховання», доктор 
філософії за 
спеціальністю 081 
Право, 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 64.700.028 у 
Харківському 
національному 
університеті 
внутрішніх справ (9 
лютого 2021 року)

П. 8
1. Член редакційної 
колегії «Eurasian 
academic research 
journal» (з січня 2019 
року (URL : 
http://www.earj.org/w
p-
content/uploads/2019/
06/2018_31_EARJ.pdf
)
по грудень 2019 року 
(URL : 
http://www.earj.org/w
p-
content/uploads/2019/
10/2019_35_EARJ.pdf)
2. Член редакційної 
колегії «Art and 
science» (з січня 2020 
року)

П. 10
Проєкт «Ініціатива 
академічної 
доброчесності та 
якості освіти» – 
Academic IQ

П. 12
1. Димінська О.Ю. До 
питання про 
уніфікацію 
договірного права ЄС. 
Шістнадцяті осінні 
юридичні читання: 
матеріали міжнар. 
наук. конференції, (м. 
Хмельницький, 20-21 
жовтня 2017 року): [у 
2-х част.]. Частина 
друга. Хмельницький: 
ХУУП. Ч. 2. С.197-198
2. Димінська О.Ю. 
Проблеми адаптації 
законодавства 
України у сфері 
захисту прав 
споживачів 
банківських послуг до 
законодавства ЄС. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Теорія 
та практика адаптації 
банківського 
законодавства 
України до вимог ЄС», 
3 листопада 2017 року. 
К., С. 45-48
3. Черняк О.Ю. «М’яке 
право» як сучасна 
концепція 
правонормування в 



європейському союзі. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – С. 
572-574
4. Черняк О.Ю. Умови 
цивільно-правового 
договору в праві 
України та ЄС. 
Приватноправові 
принципи 
регулювання 
суспільних відносин: 
досвід ЄС та України. 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
науково-практичного 
«круглого столу» (в 
рамках ХІV 
Всеукраїнського 
фестивалю науки, 15 
травня 2020 року м. 
Київ). К.: НДІ 
приватного права і 
підприємництва імені 
академіка Ф. Г. 
Бурчака НАПрН 
України, 2020. С. 105-
111
5. Черняк О.Ю. «М’яке 
право» як сучасна 
концепція 
правонормування в 
Європейському Союзі. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 
494-496.
6. Черняк О.Ю. 
Особливості 
застосування 
інтерактивних методів 
навчання при 
вивченні дисциплін з 
права ЄС 
приватноправового 
спрямування. Modern 
methods and means of 
training future lawyers» 
: scientific and 
pedagogical internship, 
which was organized by 
Faculty of Legal 
Sciences with the 
assistance of 
Association of 



International 
Educational and 
Scientific Cooperation 
for scientific of lawyers 
schools, of Ukrainian 
universities on 
Fabruary 1 – March 12, 
2021 in Arad, Romania. 
Arad, 2021. C. 135-138

П. 19
1. Член Асоціації 
правників України (з 
квітня 2021 року)
2. Українська 
асоціація 
міжнародного права 
(дійсний член з липня 
2018 року).

51992 Волкотруб 
Сергій 
Григорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020960, 
виданий 

12.11.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014844, 
виданий 

16.06.2005

21 ОДПП 1.2.15. 
Порівняльне 
кримінальне 
право і процес

Кандидат юридичних 
наук, спеціальність 
12.00.09 – 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза. 
Диплом ДК 020960 
від 12.11.2003 р. 
Тема дисертації: 
«Імунітет і проблеми 
його захисту в 
кримінальному 
судочинстві».

Вчене звання: доцент 
кафедри 
кримінального права 
та процесу. Атестат 
02ДЦ014844, виданий 
16.06.2005р.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
П. 1
1. Oleh V. Kravchuk, 
Volodymyr M. 
Atamanchuk, Yurii M. 
Turovets, Serhii H. 
Volkotrub, Oleksandr 
Ye. Ostapenko The 
essence of a helpless 
state of a person as an 
important component 
in the investigation of 
crimes. Journal of the 
National Academy of 
Legal Sciences of 
Ukraine. 2021. №2. P. 
269-276. 
http://visnyk.kh.ua/en/
article/sutnist-
ponyattya-
bezporadnogo-stanu-
osobi-yak-vazhliva-
skladova-pid-chas-
rozsliduvannya-
zlochiniv
2. Волкотруб С. Г. 
Особливості 
оскарження 
процесуальних рішень 
щодо угод у 
кримінальних 
провадженнях. 
Університетські 
наукові записки. 2021. 
№ 1.
3. Волкотруб С. Г. 
Забезпечення права 



на захист особи, 
затриманої за 
підозрою у вчиненні 
злочину. 
Університетські 
наукові записки. 2021. 
№ 2.
4. Волкотруб С. Г. 
Підстави затримання 
особи за підозрою у 
вчиненні 
кримінального 
правопорушення. 
Університетські 
наукові записки. 
2020. Том 19. № 1 (73) 
С. 196-203.
5. Волкотруб С. Г., 
Погорецький М.А. 
Удосконалення 
кримінального 
процесуального 
законодавства щодо 
підслідності органів 
досудового 
розслідування Вісник 
кримінального 
судочинства. 2017. 
№1. С. 71-80.

П. 3.
Кримінальне право 
України. Особлива 
частина: навч. посіб. / 
за ред. проф. В.К. 
Грищука, проф. О.М. 
Омельчука. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. 642 с. 
(Глава 2, с. 24-37; 
глава 7 (у співавт. 
Захарчук В.М.) с. 180-
204; глава 10 (у 
співавт. Налуцишин 
В.В.) с. 274-308; ґлава 
12, с. 319-339;  глава 
16, с. 435-463). 5,1 
др.арк .

П. 4.
1.Перегляд судових 
рішень у 
кримінальному 
провадженні : 
Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право  за денною 
формою навчання 
[розроб. С. Г. 
Волкотруб]. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2017. 17 с.
2.Особливі порядки 
кримінального 
провадження : 
Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів для 
підготовки на другому 



освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право  за денною 
формою навчання 
[розроб. С. Г. 
Волкотруб].  
Хмельницький: 
ХУУП, 2017. 17 с.
3. Кримінальний 
процес : Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів для 
підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 
6.030401 
Правознавство галузі 
знань 0304 Право за 
денною формою 
навчання [розроб. С. 
Г. Волкотруб, К. А. 
Голдзіцький, С. А. 
Крушинський, Н. В. 
Хмелевська].  
Хмельницький: 
ХУУП, 2018. 128 с.

П. 12
1. Волкотруб С.Г. 
Актуальні питання 
вдосконалення 
компетенції органів 
досудового 
розслідування. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції  : [у 2-х 
част.]. Частина друга. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017.  С.141-142.
2. Волкотруб С.Г. 
Окремі аспекти 
забезпечення права на 
свободу і 
недоторканність 
особи. 17 Осінні 
юридичні читання. Зб. 
тез міжнародної 
науково-практично 
конференції. 
Хмельницький, 2018. 
С. 140-141.
3.  Волкотруб С.Г. 
Актуальні питання 
інституту угод в 
кримінальному 
судочинстві. Засади 
функціонування 
кримінальної юстиції 
:збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 24 
травня 2019 року).  
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 



Юзькова, 2019.  С.46-
47.
4. Волкотруб С. Г. 
Актуальні питання 
удосконалення 
законодавства щодо 
угод у кримінальному 
провадженні. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції «18 
осінні юридичні 
читання» (м. 
Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.515-
516
5.  Волкотруб С.Г. 
Підстави та умови 
затримання в 
кримінальному 
провадженні. Засади 
функціонування 
кримінальної юстиції  
: збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 15 
травня 2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020.  С. 38-
40.

П. 14
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Кримінальний 
процес і оперативно-
розшукова 
діяльність».

П. 19
Член Хмельницької 
обласної організації 
Союзу юристів 
України

115169 Кудельський 
Віталій 
Едуардович

В.о. 
старшого 
викладача, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
магістра, 
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управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021.  С.112-
114.
6.Лозінська С.В. 
Вплив християнства у 
сімейні 
правовідносини 
давньоримського 
суспільства. Правові 
засади організації та 
здійснення публічної 
влади: збірник тез ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
(м. Хмельницький, 2–
6 березня 2021 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021.  С.327-
329.

п. 14
Постійно діючий 
студентський гурток 
«Міжнародник» - 
співкерівник гуртка. 
Протоколи 
проведення засідань 
гуртка протягом 2020-
2021 н.р.

п. 19
Член Союзу юристів 
України (член 
Хмельницької 
організації Союзу 
юристів України).

327860 Арзянцева 
Дар`я 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
інститут 

регіонального 
управління та 

права, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040710, 
виданий 

10.05.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026065, 
виданий 

20.01.2011

17 ОДЗП 1.1.1. 
Економічна 
теорія

Диплом кандидата 
наук ДК 040710
Кандидат 
економічних наук
08.10.01 – розміщення 
продуктивних сил і 
регіональна економіка
Тема дисертації: 
«Науково-методичні 
засади розробки 
стратегій розвитку 
регіональних систем 
охорони здоров’я»

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 1
1. Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н. П., 
Крушинська А.В. 
Бюджетно-податкове 
стимулювання 
конкурентоспроможн
ості туристичного 
комплексу. 
Університетські 
наукові записки. 2021. 



№3. С.98-112
2. Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н. П. 
Методичний 
інструментарій 
оцінювання рівня 
інноваційного 
розвитку регіонів. 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№ 61. С. 42-59.
3. Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н. П. The 
methodical bases of 
assessment of the 
innovative development 
of regions.  Науковий 
вісник Дипломатичної 
академії України. 
2017. №. 24. С.148-153
4. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н. П. 
Проблеми 
використання 
цифрових активів у 
діяльності 
віртуальних 
організацій. 
Менеджмент та 
підприємництво в 
Україні.2019. №1. С.1-
7.
5. Арзянцева Д. А., 
Пунда О.О Розвиток 
системи митних 
експертиз в Україні в 
контексті дотримання 
вимог Європейського 
Союзу.  
Університетські 
наукові записки. 2019. 
Том 18. № 4 (72). 
С.106-117.
6. Арзянцева А.Д., 
Пунда О.О, 
Захаркевич Н.П.  
Організаційно-правові 
засади формування 
електронної системи 
охорони здоров’я в 
умовах медичної 
реформи. Наука, 
технології, інновації. 
№2 (14) 2020. С. 67–
73.

п. 4
1. Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра галузі 
знань 07 Управління 
та адміністрування  
072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування / [розр. 
Д.А.Арзянцева, Т.А. 
Самарічева]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. 24 с. (ухвалено 
методичною радою 



Хмельницького 
університету 
управління та права, 
протокол №5 від 
14.02.2018 р.)
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 
галузі знань 07 
Управління та 
адміністрування за 
денною формою 
навчання / [розр. 
Д.А.Арзянцева, Т.А. 
Самарічева]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. 36 с. (ухвалено 
методичною радою 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
протокол №5 від 
14.02.2018 р.)
3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни  
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра галузі знань 
07 Управління та 
адміністрування  за 
спеціальністю 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 
навчання / [розр. О.С. 
Чмир, 
Д.А.Арзянцева]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. 23 с. (ухвалено 
методичною радою 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
протокол №2 від 
21.10.2019 р.)
4. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни  
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра галузі знань 
07 Управління та 
адміністрування  за 
спеціальністю 072 



Фінанси, банківська 
справа та страхування 
навчання / [розр. О.С. 
Чмир, 
Д.А.Арзянцева]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. 23 с. (ухвалено 
методичною радою 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
протокол №2 від 
21.10.2019 р.)
5. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 
галузі знань 07 
Управління та 
адміністрування / 
[розр.Д.А.Арзянцева, 
Н.П.Захаркевич]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. 23 с. (ухвалено 
методичною радою 
Хмельницького 
університету 
управління та права, 
протокол №2 від 
21.10.2019 р.)

п. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису 
“Університетські 
наукові записки”, 
рішення вченої ради 
ХУУП імені Леоніда 
Юзькова від 
29.04.2020 р., 
протокол № 8

п. 12
1. Арзянцева Д.А. 
Бізнес-інкубатор як 
інструмент розвитку 
регіональної 
інноваційної 
інфраструктури. 
Стратегічні напрями 
соціально-
економічного 
розвитку держави в 
умовах глобалізації : 
збірник тез IІI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 22–23 
вересня 2017 року) ; за 
заг. ред. д. е. н., проф. 
Синчака В. П. 
Хмельницький : 
Хмельницький 



університет 
управління та права, 
2017. C. 12-13.
2. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н. П. 
Сутність інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
підприємництва. 
Фінансово-
управлінські аспекти 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
підприємництва в 
національній 
економіці: монографія 
/ за заг. і наук. ред. д. 
е. н., проф. Синчака В. 
П. Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. С.10-27. 
3. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н. П. 
Сучасні форми 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
підприємництва. 
Фінансово-
управлінські аспекти 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
підприємництва в 
національній 
економіці: монографія 
/ за заг. і наук. ред. д. 
е. н., проф. Синчака В. 
П. Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. С.27-44.
4. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н.П. 
Формування 
стимулюючих 
механізмів у 
впровадженні заходів 
з ресурсозбереження 
на місцевому рівні. 
Управління 
проектами: проектний 
підхід в сучасному 
менеджменті: 
Матеріали IХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції фахівців, 
магістрантів, 
аспірантів та 
науковців. Одеса: 
ОДАБА. 2018. С.89-95.
5. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н.П. 
Оцінка ефективності 
взаємодії органів 
місцевого 
самоврядування з 
громадою. Тези VІІ 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції 
«Становлення та 
розвиток місцевого 
самоврядування в 
Україні» (9 грудня 



2018 р.). 
Хмельницький, 2018. 
С. 30-34. 
6. Арзянцева Д. А. 
Перспективні 
інструменти 
управління 
соціальною сферою 
об’єднаних 
територіальних 
громад на засадах 
взаємодії влади, 
бізнесу та 
громадськості. 
Управління соціально-
економічними 
трансформаціями 
господарських 
процесів: реалії і 
виклики: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Мукачево, 18-19 
квітня 2019 р.). 
Мукачево: МДУ, 2019. 
С.186-189.
7. Арзянцева Д. А. 
Напрями розвитку 
інституту банкрутства 
в Україні. Правове 
забезпечення 
інтеграції України в 
європейський 
політичний, 
економічний, 
безпековий, 
інтелектуальний 
простір: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 23 
квітня 2019 року) / За 
ред. О.Г. Турченко. 
Вінниця, Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса, 2019. 
С.116-120.  
8. Арзянцева Д. А. 
Громадський бюджет 
як інструмент участі 
громадян в вирішенні 
проблем соціально-
економічного 
розвитку ОТГ. 
Модернізація 
економіки: сучасні 
реалії, прогнозні 
сценарії та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук.-пр. 
конф., м. Херсон, 25-
26 квітня 2019 р. 
Херсон: Видавництво 
ФОП Вишемирський 
В.С., 2019. С.436-439. 
9. Арзянцева Д. А. 
Розвиток 
молодіжного 
підприємництва як 
основа зміцнення 
фінансового 
потенціалу об’єднаних 
територіальних 
громад.  Правові 
засади організації та 
здійснення публічної 



влади : збірник тез ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Хмельницький, 2 – 
8 травня 2019 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. С.6-8. 
10. Арзянцева Д. А. 
Напрями 
удосконалення 
розробки 
регіональних 
інноваційних 
стратегій. Матеріали 
VІІІ Міжнародної 
науково–практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
теорії та практики 
менеджменту» 
(Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, м.Одеса, 
28 травня 2019). 
Одеса: ОНПУ, 2019. 
С.78-80. 
11. Арзянцева Д. А. 
Формування 
інноваційної 
екосистеми в сфері 
цифрової медицини 
(DIGITAL HEALTH) / 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми 
формування та 
розвитку інноваційної 
інфраструктури», 
Львів 23–25 травня. – 
1 електрон. опт.диск 
(CD-ROM). Львів : 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2019. 
С.44-45. 
12. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н.П. 
Рейтингування 
регіонів України за 
рівнем економічної 
безпеки. Статистичні 
методи та 
інформаційні 
технології аналізу 
соціально-
економічного 
розвитку: зб.текстів 
доповідей за 
матеріалами XIX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 23 
травня 2019 р. 
Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.205-
210.
13. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н. П. 
Проблемні аспекти 
використання 
цифрових активів у 
діяльності 
віртуальних 



організацій. Побудова 
інформаційного 
суспільства: ресурси і 
технології : матеріали 
XVIІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, Київ, 19-
20 вересня 2019 р. 
[Електронний ресурс] 
/ МОН України, 
УкрІНТЕІ [ та ін.]. 
Київ : УкрІНТЕІ, 2019. 
С.68-71.
14. Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н.П.. 
Рейтингування 
регіонів України за 
рівнем екологічної 
безпеки. Статистичні 
методи та 
інформаційні 
технології аналізу 
соціально-
економічного 
розвитку: зб.текстів 
доповідей за 
матеріалами XX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 21 
травня 2020 р. 
Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С.144-
150.  
https://zenodo.org/rec
ord/3898054#.XvJrNZ
ozbIU
15. Арзянцева Д.А. 
Захист нетрадиційних 
торговельних марок в 
Україні. Управлінські 
та правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
:збірник тез XXІV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (м. 
Хмельницький, 27 
квітня – 30 квітня 
2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020.С.140-
141.
16. Арзянцева Д.А.  
Формалізація 
процедур розробки 
стратегії на 
підприємстві.  
Матеріали  
Всеукраїнської  
науково-практичної  
конференції 
«Інноваційний 
розвиток сучасної 
економіки: нові 
підходи та актуальні 



дослідження». 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2021. С.11-14
17. Арзянцева Д.А.,  
Захаркевич Н.П. 
Сучасні форми і 
методи управління 
знаннями в 
організації.Нові 
виклики та актуальні 
проблеми розвитку 
світового 
господарства : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., Харків, 1–28 
лют. 2021 р. / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. 
С.92-95.
18. Арзянцева Д.А., 
Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. 
Сучасні інструменти 
стратегічного 
планування кар’єри 
персоналу Державної 
прикордонної служби 
України. 
Трансформація 
системи публічного 
управління 
створенням 
здоров’язбережувальн
ого та безпечного 
простору України: 
матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (11 
червня 2021 р., м. 
Переяслав-
Хмельницький). 
Переяслав-
Хмельницький : 
Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди, 
С. 80-82.

п. 14
1. Керівництво 
студентом-призером 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 
"Менеджмент 
організацій" 2019 р. 
ДВНЗ «Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана» (12 
квітня 2019 року: 
Ярема О.Р. «Стратегія 
впровадження 
ресурсозберігаючих 
технологій на 
підприємстві (на 
матеріалах КП ВКГ 
«Джерело»)». ІІІ 
місце.



2. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Управління 
підприємницькою 
діяльністю в регіоні» 
при кафедрі 
менеджменту, 
фінансів, банківської 
справи та страхування

п. 15
Керівництво 
науковою роботою 
учениці 11 класу 
середньої 
спеціалізованої 
загальноосвітньої 
школи №1 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
Бондар Аліни 
Дмитрівни на тему 
«Розвиток 
віртуальних 
організацій в умовах 
цифрової економіки». 
Секція 
мікроекономіка та 
макроекономіка. І 
місце на ІІ етапі та 
участь у ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої 
академії наук України 
(травень 2019 року, 
м.Київ)

п. 19
Член Хмельницької 
обласної організації 
Спілки економістів 
України (з 2015 року  - 
по теперішній час)
Посвідчення №089

209901 Сірий 
Олександр 
Михайлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
магістра, 

Кам'янець-
Подільський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізична 
культура

23 ОДЗП 
1.1.3.Фізичне 
виховання

Диплом магістра ХМ 
32426121 від 
30.06.2007 р. 
Спеціальність – 
Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Фізична культура, 
кваліфікація – 
магістр.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 4
1. Розробка 
методичних 
рекомендацій до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів навчальної 
дисципліни «Фізичне 
виховання» (денна 
форма навчання). 
Ухвалено кафедрою 
природничо-
гуманітарних наук та 
фізичного виховання. 
Протокол № 11 від 4 
травня 2018 р., 
затверджено 



методичною радою 
університету 7 травня 
2018р.  протокол. № 7
2. Розробка робочої 
програми до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів навчальної 
дисципліни «Фізичне 
виховання» (денна 
форма навчання). 
Розробка методичних 
рекомендацій до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів навчальної 
дисципліни «Фізичне 
виховання» (денна 
форма навчання) 
Ухвалено кафедрою 
природничо-
гуманітарних наук та 
фізичного виховання. 
Протокол № 1 від 06 
вересня 2018 р., 
затверджено 
методичною радою 
університету 25 
жовтня 2018р.  
протокол. № 2
3. Розробка робочої 
програми до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів навчальної 
дисципліни «Фізичне 
виховання» (денна 
форма навчання). 
Розробка методичних 
рекомендацій до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів навчальної 
дисципліни «Фізичне 
виховання» (денна 
форма навчання) 
Ухвалено кафедрою 
природничо-
гуманітарних наук та 
фізичного виховання. 
Протокол № 7 від 24 
січня 2019 р., 
затверджено 
методичною радою 
університету 14 
лютого 2019р.  
протокол. № 4
4. Оновлення 
методичних 
рекомендацій до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів навчальної 
дисципліни «Фізичне 
виховання» (денна 
форма навчання) 
Ухвалено кафедрою 
філософії соціально-
гуманітарних наук та 
фізичного виховання. 
Протокол № 7 від 10 
лютого 2020 р., 
затверджено 
методичною радою 
університету 14 
лютого 2020р.  
протокол. № МР5/4

п. 12
1. Сірий О.М. Вплив 
ціннісних орієнтацій 



на формування 
здорового способу 
життя студентів 
засобами фізичної 
культури: Матеріали 
ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку освітив сфері 
фізичної культури та 
спорту». 
Хмельницький. ХГПА. 
: Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
2018. С.107-112
2. Сірий О.М. 
Підготовка фахівців 
фізичної культури до 
використання 
здоров’язбережувальн
их технологій в 
освітньому процесі. 
Підготовка фахівців в 
умовах імплементації 
концептуальних засад 
розвитку педагогічної 
освіти в Україні: 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнських 
читань, присвячених 
100-річчю з дня 
народження Василя 
Сухомлиньського,  м. 
Черкаси, 15 листопада 
2018 р. Черкаси: 
Видавець ФОП 
Гордієнко Є.І., 2018. 
140 с.
3. Сірий О.М. 
Компоненти 
формування 
готовності до 
фізичного 
самовдосконалення 
студентів. Збірник 
наукових праць 
Хмельницького 
інституту соціальних 
технологій 
Університету 
«Україна». 
Хмельницький : ХІСТ, 
2018. №16. С. 44-48
4. Сірий О.М. Аналіз 
поглядів науковців на 
зміст та структуру 
професійної 
підготовки вчителів 
фізичної культури. 
Збірник наукових 
праць Хмельницького 
інституту соціальних 
технологій 
Університету 
«Україна». 
Хмельницький : ХІСТ, 
2019. №17 С. 303-307
5. Сірий О.М. 
Національні традиції 
як основа 
інноваційних 
технологій в системі 
фізичного виховання 
молоді. Актуальні 
проблеми розвитку 
освіти в сфері 
фізичної культури та 
спорту : матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції  
Хмельницький: ХГПА, 
2020. С. 130–133.
6. Сірий О.М. 
Методика організації 
туристичного походу. 
НПП ХУУП.-
Хмельницький. 
ХУУП: Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2021.

п. 14
Етап Чемпіонату 
України 3х3 
24.06.2017 року, м. 
Хмельницький, суддя.

п. 15
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Пульс». До роботи в 
науковому гуртку 
залучені студенти 1-2 
курсу  юридичного 
факультету. Ухвалено 
кафедрою безпеки 
життєдіяльності та 
фізичного виховання. 
Протокол № 5 від 
1листопада  2017 р.

п. 19
Член Громадської 
організації 
«Хмельницька міська 
федерація 
баскетболу» від 
29.07.2019 року   
протокол №2

53133 Куліш 
Наталія 
Стефанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
національний 

університет 
імені Юрія 

Федьковича, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

010103 
Всесвітня 

історія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027431, 

виданий 
26.02.2015

17 ОДЗП 
1.1.4.Філософія

Диплом кандидата 
філософських наук ДК 
027431 від 26.02.2015 
р. 
Спеціальність 09.00.11 
– релігієзнавство. 
Тема дисертації: 
«Сучасний віруючий в 
контексті державно-
церковних (державно-
конфесійних) та 
міжцерковних, 
міжконфесійних 
відносин в Україні» 

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 1
1. Куліш Н.С. 
Релігієзнавчий туризм 
на Хмельниччині. 
Університетські 
наукові записки. 2021. 
№ 3 (81). С. 130-139.
2. Куліш Н.С. 
Соціальне служіння 
церков і конфесій на 
ниві збереження 
індивідуального та 
громадського здоров.я 
сучасних українців. 
Українське 
релігієзнавство. 2021. 
№93. С.49-69.
3. Виговський Л.А., 
Куліш Н.С. Релігія як 



важливий чинник 
нової української 
політичної реальності. 
Софія. Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2020. №2 (16). С.5-9.
4. Куліш Н. С. 
Практичний рівень 
релігійної 
толерантності в 
Україні. 
Університетські 
наукові записки. 2018. 
№1 (65).  С.255-264.
5. Куліш Н. С. 
Невоцерковленість в 
контексті проявів 
релігійності сучасних 
віруючих. 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№2 (62).  С.255-261.

п. 3
Куліш Н. С. Сучасний 
віруючий в контексті 
державно-
конфесійних та 
міжконфесійних 
відносин в Україні: 
монографія. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. 226 с. 

п. 4
1.Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія». 
Ухвалено кафедрою 
філософії та 
соціально-
гуманітарних наук. 
Протокол № 7 від 10 
лютого 2020 р. 
Схвалено 
Методичною радою 
університету. 
Протокол № 5/4 від 
14 лютого  2020 р.
2.Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної  
дисципліни 
«Філософія». 
Ухвалено кафедрою 
філософії, соціально-
гуманітарних нау та 
фізичного виховання. 
Протокол № 1 від 27 
серпня 2019  р. 
Схвалено 
Методичною радою 
університету. 
Протокол № 3 від 21 
жовтня  2019 р.
3.Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної  
дисципліни 
«Релігієзнавство». 
Ухвалено кафедрою 
філософії та 
соціально-
гуманітарних наук. 
Протокол № 7 від 10 
лютого 2020 р. 



Схвалено 
Методичною радою 
університету. 
Протокол № 5/4 від 
14 лютого  2020 р.

п. 12.
1. Куліш Н. С. 
Пандемія COVID-19 як 
чинник 
трансформаційних 
процесів у релігійному 
середовищі сучасної 
України : Збірник тез 
XXVщорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова(м. 
Хмельницький, 18 
лютого 2021року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. С182-
184.
2. Куліш Н.С. Олійник 
І.В. Церкви та 
релігійні організації в 
контексті збереження 
індивідуального та 
громадського здоров’я 
сучасних українців. 
Організації: Збірник 
тез Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Суспільство, держава 
і церква у спектрі 
міждисциплінарних 
досліджень». 
Хмельницький, 2019. 
С.55-57.
3. Куліш Н. 
Конституційні гарантії 
права на свободу 
совісті  для сучасного 
українського 
віруючого : збірник 
тез Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації».   
Хмельницький, 2019. 
С.117-119.
4. Куліш Н.С. 
Концептуальні 
проблеми 
забезпечення права на 
свободу совісті у 
чинному законі 
України «Про свободу 
совісті та релігійні 
організації : Збірник 
тез Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Людська гідність і 
права людини як 
основа 



конституційного 
устрою держави». 
Хмельницький: 
ХУУП, 2018. С.176-179.
5. Куліш Н.  
Міжконфесійна 
соціальна діяльність 
релігійних інституцій 
в сучасній Україні: 
Збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
«Стратегічні напрями 
соціально-
економічного 
розвитку держави в 
умовах глобалізації» , 
Хмельницький, 2017. 
С.125-127

п. 15
Участь у проведенні 2 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту  
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Хмельницького 
територіального 
відділення  МАН 
України (відділення 
філософії та 
суспільствознавства; 
секція теологія, 
релігієзнавство та 
історія релігії) – член 
журі

п. 19
Українська асоціація 
релігієзнавців.
Хмельницьке 
церковне історичне 
товариство.

68112 Савицький 
Володимир 
Тадеушович

Доцент 
кафедри 
публічного 
управління 
та 
адмініструв
ання , 
кандидат 
наук з 
державного 
управління, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
спеціаліста, 
Кам’янець-

Подільський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

В.П.Затонськог
о, рік 

закінчення: 
1975, 

спеціальність:  
Історія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Хмельницький 

інститут 
регіонального 
управління та 

права, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038823, 
виданий 

14.12.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018789, 
виданий 

24.12.2007

40 ОДЗП 
1.1.6.Українськ
а мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Диплом кандидата 
наук з державного 
управління від 
14.12.2006 р. ДК № 
038823.
Спеціальність – 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління. 
Тема дисертації: 
“Документаційне 
забезпечення 
діяльності органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування 
України”.
Доцент кафедри 
державного 
управління та 
місцевого 
самоврядування. 
Атестат від 24.12.2007 
р. 12 ДЦ № 018789

1. Савицький В.Т. 
Інформаційна безпека 
в системі національної 
безпеки України. 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№ 2 (62). С. 195-207.
 2. Савицький В.Т. 
Доступ і обмеження 
доступу до інформації: 



забезпечена свобода і 
застережена 
небезпека 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№ 3 (63). С. 116-135.  
3. Савицький В.Т. 
Адміністративно-
територіальний устрій 
Хмельницької області 
за адміністративно-
територіальною 
реформою в Україні 
2020 року 
Університетські 
наукові записки. 
2020. № 6 (78). С. 82-
100.  

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:

п. 4
1. Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) : роб. 
програма для з.в.о. 
осв. ступ. бакалавра, 
схвал. каф. мов-ва 
16.01.2017, прот. № 6, 
каф. ПУА 17.02.2017, 
прот. № 7, погодж. 
метод. радою 
20.02.2017, прот. № 7, 
затв. вч. радою 
22.02.2017, прот. № 11 
/ уклад. 
В.Т.Савицький, 
І.В.Горячок. 
Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 17 с.
2. Ділова українська 
мова : роб. програма 
для з.в.о. осв. ступ. 
бакалавра, схвал. каф. 
мов-ва 11.05.2021, 
прот. № 10, каф. ПУА 
17.05.2021, прот. № 
10, погодж. метод. 
радою 27.05.2021, 
прот. № 8, затв. вч. 
радою 31.05.2021, 
прот. № 13 / уклад. 
В.Т.Савицький, 
О.В.Подолянчук. 
Хмельницький : 
ХУУП, 2021. 17 с. 
3. Ділова українська 
мова : навч. - метод. 
матеріали для з.в.о. 
осв. ступ. бакалавра, 
схвал. каф. мов-ва 
11.05.2021, прот. № 10, 
каф. ПУА 17.05.2021, 
прот. № 10, затв. 
метод. радою 
27.05.2021, прот. № 8 
/ уклад. 
В.Т.Савицький, 
О.В.Подолянчук. 
Хмельницький : 
ХУУП, 2021.  109 с. 
 4. Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням). 
Змістовий модуль 3 
«Ділові папери як 
засіб професійної 
писемної комунікації» 
: навч. - метод. 



матеріали для з.в.о. 
осв. ступ. бакалавра, 
схвал. каф. мов-ва 
16.01.2017, прот. № 6, 
каф. ПУА 17.02.2017, 
прот. № 7, погодж. 
метод. радою 
20.02.2017, прот. № 7, 
затв. прорект. з навч. 
роб. 23.02.2017  / 
уклад. В.Т.Савицький. 
Хмельницький : 
ХУУП, 2016. 42 с.
5. Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)  : роб. 
програма для з.в.о. 
осв. ступ. бакалавра, 
схвал. каф. мов-ва 
11.05.2021, прот. № 10, 
каф. ПУА 17.05.2021, 
прот. № 10, погодж. 
метод. радою 
22.06.2021, прот. № 9, 
затв. вч. радою 
24.06.2021, прот. № 14 
/ уклад. 
В.Т.Савицький, 
О.В.Подолянчук. 
Хмельницький : 
ХУУП, 2021. 17 с.
6. Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) : навч. 
- метод. матеріали для 
з.в.о. осв. ступ. 
бакалавра, схвал. каф. 
мов-ва 11.05.2021, 
прот. № 10, каф. ПУА 
17.05.2021, прот. № 
10, затв. метод. радою 
22.06.2021, прот. № 9 
/ уклад. 
В.Т.Савицький, 
О.В.Подолянчук. 
Хмельницький : 
ХУУП, 2021. 136 с. 

п. 7
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
70.895.01 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (травень 
2017 р. – грудень 2019 
р.).

п. 12
1. Савицький В.Т. До 
питання статусу 
окремих керівних 
посад в закладах 
вищої освіти : Збірник 
тез ХХІІ щорічної 
звітної наукової 
конференції науково-
педагогічних  
працівників, 
докторантів та 
аспірантів (м. 
Хмельницький, 24 
березня 2018 року). 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. С. 174-182.
2. Савицький В.Т. Чи 
стандартні стандарти. 



Збірник тез ХХІV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова 
“Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської 
держави” (м. 
Хмельницький, 27-30 
квітня 2020 року) 
URL :  
http://univer.km.ua/pa
ge.php?pid=175.
3. Савицький В.Т. 
Щодо систематизації 
документації сфери 
соціального 
забезпечення: Збірник 
тез 19 Осінніх 
юридичних читань (м. 
Хмельницький, 23 
жовтня 2020 р. ).  
Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 
249-251.
4. Савицький В.Т. Про 
зміни в 
адміністративно-
територіальному 
устрої Хмельницької 
області : Збірник тез 
ІХ Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної  
конференції 
«Становлення та 
розвиток місцевого 
самоврядування в 
Україні» (м. 
Хмельницький, 07 
грудня 2020 р.). 
Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020 с. 32-
36)
5. Савицький В.Т. 
Окремі питання 
документаційного 
правонаступництва в 
органах місцевого 
самоврядування і 
районних державних 
адміністраціях : 
Збірник тез ХХV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова 
“Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської 



держави” (м. 
Хмельницький, 18 
лютого 2021 року. 
Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 137-
141

п. 20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 25 
років 5 місяців 15 днів.
Підстава: 
       1. 
Розпорядженням 
Представника 
Президента України в 
Хмельницькій області 
від 29.03.1994 року № 
751 зафіксовано стаж 
роботи в органах 
державної влади 
завідуючого 
загальним відділом 
облдержадміністрації 
Савицького В.Т. 18 
років 8 місяців і 
присвоєно 8 ранг 
державного 
службовця.
      2. В атестаційному 
листі завідуючого 
загальним відділом 
секретаріату 
Хмельницької 
облдержадміністрації 
Савицького В.Т. від 
28.05.1997 року 
зазначено належність 
цієї посади до ІУ 
категорії посад 
державної служби, 
наявність у 
Савицького В.Т. стажу 
державної служби 23 
роки 10 місяців та 7 
рангу державного 
службовця.
       Висновок: 
Зазначене вище 
означає, що до стажу 
державної служби 
Савицького В.Т. було 
включено період 
роботи в 
комсомольських 
органах з 01.07.1975 
року по 24.06.1990 
року. На підставі 
цього за період роботи 
з 01.07.1975по 
14.12.1998 стаж 
державної служби 
Савицького В.Т. 
становить 23 роки 5 
місяців 15 днів. Але 
навіть з урахуванням 
роботи в 
комсомольських 
органах на 28.05.1997 
стаж держслужби мав 
би бути на 2 роки 
меншим і становити 
21 рік і 10 місяців. 
Очевидно, що до 
стажу держслужби в 
1997 році було 
зараховано 2 роки 
служби в Радянській 
Армії.  



      Отже, з 
урахуванням 
військової служби та 
періоду роботи в 
комсомольських 
органах стаж 
державної служби 
Савицького В.Т. 
становить 25 років 5 
місяців 15 днів, що 
підтверджується 
наведеними нижче 
записами в його 
трудовій книжці:
     1. 03.11.1968-
14.11.1970. Служба в 
Радянській Армії.
      2. 01.07.1975-
10.12.1975. Інструктор 
Хмельницького 
райкому ЛКСМ 
України. Рішення 
бюро РК ЛКСМУ 
відповідно від 
01.07.1975 № Б-24 та 
від 12.12.1975 № Б-2.
      3. 10.12.1975-
05.12.1977. Інструктор 
відділу учнівської 
молоді і піонерів 
Хмельницького 
обкому ЛКСМ 
України. Рішення 
бюро ОК ЛКСМУ 
відповідно від 
18.12.1975 № Б-36 та 
від 31.01.1978 № Б-1.
      4. 06.12.1977-
24.06.1990. 
Завідуючий 
загальним відділом 
Хмельницького 
обкому ЛКСМ 
України. Рішення 
бюро ОК ЛКСМУ 
відповідно від 
31.01.1978 № Б-1 та від 
22.06.1990 № Б-10/3а.
      5. 25.06.1990-
30.11.1991. Помічник 
заступника голови 
Хмельницької 
обласної Ради 
народних депутатів. 
Розпорядження  
президії обласної Ради 
народних депутатів 
від 25.06.1990 р. №1-
к. Наказ 
Хмельницького 
облвиконкому 
30.11.1992 № 6-к.
      6. 01.12.1991-
08.06.1992. 
Економічний радник 
заступника голови 
обласної Ради 
народних депутатів. 
Наказ Хмельницького 
облвиконкому 
30.11.1992 № 6-к. 
Розпорядження 
Представника 
Президента України в 
Хмельницькій області 
від 09.06.1992 № 44.
     7. 09.06.1992-
04.08.1994. 
Завідуючий 
загальним відділом 
Хмельницької 



облдержадміністрації. 
Розпорядження 
Представника 
Президента України в 
Хмельницькій області 
від 09.06.1992 № 44. 
Рішення 
Хмельницького 
облвиконкому від 
05.08.1994 № 4.
      8. 05.08.1994-
04.10.1995. 
Завідуючий 
загальним відділом 
виконкому 
Хмельницької 
обласної ради. 
Рішення 
Хмельницького 
облвиконкому від 
05.08.1994 № 4. 
Розпорядження 
Хмельницької 
обласної державної 
адміністрації від 
10.05.1995 № 79-р.
      9. 05.10.1995-
14.12.1998. 
Завідуючий 
загальним відділом 
секретаріату 
Хмельницької 
облдержадміністрації. 
Розпорядження 
Хмельницької 
обласної державної 
адміністрації 
відповідно від 
10.05.1995 № 79-р та 
від 14.12.1998 № 1616-
р.

154477 Виговський 
Леонід 
Антонович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
доктора наук 
ДД 004581, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

ФC 009883, 
виданий 

25.10.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005066, 
виданий 

22.12.1993, 
Атестат 

професора 
12ПP 004690, 

виданий 
22.12.2007

38 ОДЗП 
1.1.7.Політологі
я

Диплом доктора 
філософських наук ДД 
№ 004581 від 
15.012.2005 р. 
Спеціальність 09.00.11 
– релігієзнавство. 
Тема дисертації: 
“Релігія як суспільно-
функціонуючий 
феномен”.
Професор кафедри 
філософії та 
політології.
Атестат від 22.02.2007 
р. 
12 ПР № 004690.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 1
1. Виговський Л.А., 
Куліш Н.С. Релігія як 
важливий чинник 
нової української 
політичної реальності 
Софія. Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2020. №2 (16). С.5-9.
2. Виговський Л.А. 
Світоглядно-
сенсотвірна 
функціональність 
релігії як системно-
формуючий елемент 
структури її функцій  
Функціональність 
релігії: український 



контекст. Монографія. 
За ред. професорів 
А.Колодного та 
Л.Филипович. Київ : 
УАР, 2017. С.23-32.
3. Виговський Л. А. 
Політико-правова 
модель державно-
церковних відносин 
як основа 
регулювання взаємин 
між державою і 
релігійними 
організаціями. Софія. 
Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2019. №1 (13). С.12-16.
4. Виговський Л.А. 
Виговська Т.В. 
Екологічна свідомість 
як основа екологічної 
культури. Софія. 
Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2(14). 2019. С. 33-36. 
5. Виговський Л.А., 
Виговська Т.В. Вплив 
типів моделей 
державно-церковних 
відносин на характер 
взаємин між 
державою і церквою 
Практична філософія. 
2019.  №2 (72). С.143-
150.

п. 4
1. Виговський Л.А., 
Гуменюк О.Г. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Психологія 
правоохоронної 
діяльності» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальностями 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання. 
Схвал. каф. ФСГНФВ 
28.02.2018, прот. № 7, 
погодж. метод. радою 
09.03.2018, прот. № 8, 
затв. прорект. з навч. 
роб. 12.03.2018.
2. Виговський 
Л.А.Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Соціологія» для 
підготовки фахівців на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 073 
Менеджмент / 074 
Публічне управління 
та адміністрування 
галузі знань 07 
Управління та 
адміністрування за 



денною формою 
навчання. Схвал. каф. 
ФСГНФВ 28.02.2018, 
прот. № 7, погодж. 
метод. радою 
09.03.2018, прот. № 8, 
затв. прорект. з навч. 
роб. 12.03.2018.
3. Виговський 
Л.А.Робоча програма 
навчальної 
дисциплини 
«Соціологія» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 072 
фінанси, банківська 
справа та страхування 
галузі знань 07 
управління та 
адміністрування. 
Схвал. каф. ФСГНФВ  
28.02.2018, прот. № 7, 
погодж. метод. радою 
09.03.2018, прот. № 8, 
затв. прорект. з навч. 
роб. 12.03.2018

п. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
«Університетські 
наукові записки».

п. 12
1. Виговський Л.А. 
Громадянське 
суспільство як чинник 
становлення публічної 
політики в Україні. 
Стратегічні напрями 
соціально-
економічного 
розвитку держави в 
умовах глобалізації: 
збірник тез IІI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 22–23 
вересня 2017 року) ; за 
заг. ред. д. е. н., проф. 
Синчака В. П. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. С. 36-38. 
2. Виговський Л.А. 
Релігійні інституції як 
складові процесу 
утвердження в Україні 
засад громадянського 
суспільства. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Процеси 
формування в Україні 
громадянського 
суспільства та 
політичної нації» (26 
квітня 2019 р., м. 
Маріуполь). 



Маріуполь:  
Донецький державний 
університет 
управління, 2019. С. 
45-47.
3. Виговський Л. А. 
Релігійні інституції та 
організації як чинник 
становлення та 
утвердження 
публічної політики в 
Україні.  Суспільство, 
держава та церква у 
спектрі 
міждисциплінарних 
досліджень: зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(Хмельницький, 1-2 
червня 2018 р.) / за 
ред. Заславської О,О., 
Мудракова В.В., 
Ювсечка Я.В. 
Хмельницький, 2018. 
С. 15-19.
4. Виговський Л.А. 
Релігійні інституції та 
організації як чинник 
утвердження засад 
публічної політики в 
процесі розбудови 
громадянського 
суспільства в Україні. 
Становлення та 
розвиток публічної 
політики в Україні: 
збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 9 
червня 2017 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. С. 27 – 33.
5. Виговський Л. А. 
Реформація як 
світоглядно-
ідеологічна основа 
виникнення та 
утвердження 
протестантизму. 
«Реформація і 
трансформація 
суспільства: досвід 
минулого і виклики 
сучасності» 
присвяченої 500-
річчю Реформації. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
8-9 грудня 2017. 
Львів: Львівський нац. 
мед. ун-т ім. Данила 
Галицького , 2017.  С. 
92-96.
6. Виговський Л.А. 
Соціологічні 
дослідження як засіб 
маніпулювання 
свідомістю виборців. 
Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції 
«Статистичні методи 
та інформаційні 
технології аналізу 
соціально-
економічного 
розвитку». 
Хмельницький, 2018. 
С. 81-84.
7. Виговський Л.А. 
Просвітницько-
освітня діяльність 
Церкви як вияв її 
функціональності. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Митрополит Андрей 
Шептицький в 
релігійно-церковному 
і громадсько-
культурному житті 
України» (23 квітня 
2019 р., м. Івано-
Франківськ). Івано-
Франківськ, 2019. С. 
47-49.

п. 14
Керівництво 
студентською 
науковою 
проблемною групою 
«Ноосфера». 
Затверджено 
протоколом засідання 
кафедри 27серпня 
2019 року № 1

п. 19
1. Член 
Хмельницького 
церковне історичне 
товариство.
2. Голова 
Хмельницького 
осередку Української 
Асоціації 
Релігієзнавців 
(посвідчення № 32 від 
06.12.2012 р.).
3. Член  EASR 
(Європейської 
асоціації дослідників 
релігії).
4. Почесний науковий 
співробітник 
Відділення 
релігієзнавства 
Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди 
НАН України 
(Рішення Вченої ради 
Відділення 
релігієзнавства 
Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди 
НАН України, 
протокол № 21 від 23 
грудня 2011 року).

398608 Нагорний 
Ярослав 
Володимиро
вич

В.о. 
доцента, 
Сумісництв
о

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
магістра, 

Хмельницький 
гуманітарно-
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

22 ОДЗП 1.1.8. 
Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Диплом кандидата 
філологічних наук ДК 
030196 від 30.06.2015 
р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література

Відповідність 



000009 
Управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030196, 

виданий 
30.06.2015, 

Атестат 
доцента AД 

001437, 
виданий 

21.09.2018

кадровим вимогам 
Ліцензійних умов 

п. 1
1. Rusnak І., Shorobura 
І., Nagornyi Ya. 
Effectiveness of Using 
Modern British Serials 
in Professional Training 
of Future English 
Teachers (Through the 
Example of «Mr. 
Selfridge” Serial).  
Science and Education. 
2018. № 2. Р. 70–75. 
(Web of Science)
2.Binytska K. M., 
Nahornyi Ya. V. 
Analysis of cultural-
educational and 
pedagogical activity of 
Ostap Makarushka. 
Молодь і ринок. 2019. 
№ 8 (175). С. 6–9.
3. Binytska K.M., 
Nahornyi Ya. V. Dual 
Model Of Professional 
Training of the Future 
Specialists:
by the Example of 
Ukraine, the Republic 
of Poland and Romania. 
Молодь і ринок. 2019. 
№ 4 (171). С. 32–36.
4.Біницька К. М., 
Біницька О. П., 
Нагорний Я. В. 
Educational and 
Cultural Activity of the 
Society “Prosvita” on 
the Territory of Volyn 
(in the Period of the 
Interwar Twenty Years 
of the XX Century). 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах» Вісник 
класичного 
приватного 
університету. 2020. № 
68 (1). С 10–14. 
5. Binytska K.M., 
Nahornyi Ya. V. 
Educational, Scientific 
and Cultural Activities 
of Societies in Volyn 
Region of the 19th – 
Beginning of the 20th 
Century: Analysis of the 
Current Source Base. 
Virtus. 2020. № 41. Р. 
59-63.

п. 8
Літературний 
редактор (англійська 
мова) збірника 
наукових праць 
«Педагогічний 
дискурс»

п. 12
1. Нагорний Я.В. 
Творчість Павла 
Богацького в контексті 
зародження 
українського 
модернізму. ХХ 
століття: від 



модерності до 
традиції: матеріали V 
Всеукр. наук. конф. 
(20-21 жовт. 2016 р.). 
Вінниця. 2016.  С. 28–
37. 
2. Нагорний Я.В. 
Літературознавчі ідеї 
Павла Богацького 
Діалог мов – діалог 
культур. Україна і світ:  
матеріали сьомої 
міжнар. наук.-практ. 
Інтернет конф. з 
україністики. (27-30 
жовт. 2016 р.). 
Мюнхен, 2016. С. 481–
498.
3. Нагорний Я.В. 
Кафедра іноземних 
мов: крізь призму часу 
до наших днів. 
Педагогічні традиції 
та інновації в 
сучасному освітньому 
просторі ВНЗ: 
матеріали всеукр. 
наук.-практ. конф. 
Хмельницький: Вид-
во ХГПА, 2016. С. 69–
73.
4. Нагорний Я.В. 
Національно-
патріотичне 
виховання дітей та 
молоді у товаристві 
«Рідна школа» на 
прикладі діяльності 
Остапа Макарушки. 
Духовні витоки 
Поділля: заклади 
освіти в історії краю: 
мат.  IX  Всеукр.  
наук.-практ. конф. (16 
травня 2019 р.). 
Хмельницький: ХГПА, 
2019.  С.246–250.
5. Нагорний Я.В. 
Educational and 
cultural activity of the 
society “Prosvita” on 
the territory of Volyn 
(in the period of the 
interwar twenty years of 
the XX century). 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. № 68 (1). 
(березень 2020 р.). С. 
10–14.

п. 14
1. Робота у складі журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої 
академії наук 
України.Наказ № 11-н 
від 16.01.2018 «Про 
затвердження складу 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 



Хмельницького 
територіального 
відділення Малої 
академія наук України 
у 2017-2018 
навчальному році»
2. Член журі 
обласного конкурсу 
художнього 
перекладу. Наказ 
директора 
Департаменту освіти і 
науки Хмельницької 
обласної державної 
адміністрації від 16 
лютого 2018 року № 
42-од «Про 
затвердження 
Положення про 
обласний конкурс 
художнього 
перекладу»

47011 Нагорна 
Ольга 
Олександрів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
доктора 

філософії ДД 
011135, 

виданий 
15.04.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053604, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025662, 
виданий 

01.07.2011

21 ОДЗП 1.1.8. 
Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Диплом кандидата 
філологічних наук  від 
08.07.2009 р. ДК № 
053604 
Спеціальність 
10.02.04 – германські 
мови.
Тема дис.: 
«Етнокультурні 
особливості 
семантики 
англійських 
фразеологізмів на 
матеріалі 
британського варіанта 
англійської мови».
Диплом доктора 
педагогічних наук від 
15.04.2021 р. ДД № 
011135
Спеціальність 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти.
Тема дис.: «Теорія і 
практика професійної 
підготовки магістрів 
міжнародного 
арбітражу в 
університетах Великої 
Британії»

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 1.
1. Mozolev O., 
Kravchuk, L., 
Ostrovska, N., Nahorna, 
О., Polishchuk, О., & 
Khmara, М. Checking 
the effectiveness of the 
method of conducting 
physical education 
classes with 17-19 -year-
old female students of 
special medical group. 
Journal of Physical 
Education and Sport. 
2020. Vol 20 Issue 2, 
Art # 124 Рp. 870 – 876  
2. Нагорна О. О. 
Регулювання 
юридичної освіти в 
рамках магістерського 
рівня в університетах 
Великої Британії. 



Освітній простір 
України. 2019. № 16. 
С. 30–37 
3. Нагорна О. О. 
Сучасний стан 
професійної 
підготовки фахівців з 
міжнародного 
арбітражу в 
університетах 
України. Молодь і 
ринок. 2019. № 12 
(179). С. 116–122.
4. Nahorna Оlha. 
Hallmarks of LLM in 
Comparative and 
International Dispute 
Resolution at Queen 
Mary University of 
London. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. 2018. № 
1 (42). С. 155–159.
5. Nahorna O. O. Open 
Book Exam as 
Assessment Method at 
Master Degree 
Programmes in 
International 
Arbitration and 
Alternative Dispute 
Resolution: Foreign 
Experience. 
Comparative 
Professional Pedagogy. 
2018. № 8 (4).С. 26–
30.

п. 3
Нагорна, О. О.  
Професійна 
підготовка магістрів 
міжнародного 
арбітражу в 
університетах Великої 
Британії: теорія і 
практика: монографія. 
Хмельницький: 
Термінова поліграфія, 
2020. 402 с.

п. 4
1. Арзянцева, Н. І., 
Гайдамащук, Л. В., 
Гуменчук, О. Є., 
Кічігін, В. О. , 
Молотай, С. М., 
Нагорна, О. О., 
Петрушко, А. 
А.Англійська мова для 
правників: підручник.  
Хмельницький: 
ХУУП, 2011. 290 с.
2. Нагорна, О.О., 
Гуменчук, О.Є.  A 
Reading Skills Book  
(on the basis of the 
novel  “Theodore 
Boone: The Abduction” 
by John Grisham): 
навч. посіб.  
Хмельницький: 
ХУУП. 2016. 62 с.
3. Нагорна, О. О. 
English-Ukrainian 
International 
Arbitration Glossary. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права. 



2018. 54 с.

п. 5
Тема дис.: «Теорія і 
практика професійної 
підготовки магістрів 
міжнародного 
арбітражу в 
університетах Великої 
Британії». 
Спеціальність 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти.
Захист відбувся 19 
лютого 2021 року на 
засіданні 
спеціалізованої ради 
Д 70.052.05
Диплом доктора 
педагогічних наук від 
15.04.2021 р. ДД № 
011135

п. 8
Член редакційної 
колегії журналу 
«Університетські 
наукові записки»

п. 12
1. Нагорна, О. О. 
Digital Competence as a 
Precondition for 
Effective Education and 
Training Practices of 
Master Degree Students 
in International 
Arbitration. Наукова 
діяльність як шлях 
формування 
професійних 
компетентностей 
майбутнього фахівця: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Суми: ФЛП Цёма С.П., 
2017. С. 52–53.
2. Нагорна, О. О. 
Кадровий потенціал 
як основа успішного 
функціонування 
магістерських 
програм з 
міжнародного 
арбітражу. Психологія 
та педагогіка в системі 
сучасного 
гуманітарного знання 
ХХІ століття: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Харків: 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2017. С. 
67–68.
3. Нагорна, О. О. 
Dissertation as an 
Assessment Method at 
Master Programmes in 
International 
Arbitration and 
Alternative Dispute 
Resolution. Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 



VIІ Міжнар. наук.-
метод. семінару. Київ–
Хмельницький: 
Термінова поліграфія, 
2018. С. 15–16.
4. Nagornaya, O. O.  
Moot as an Effective 
Training Activity of 
LLM Students in 
Alternative Dispute 
Resolution or 
International 
Arbitration. 
Инновации в 
образовании: сб. науч. 
ст. участников ХI 
Междунар. науч. 
конф. «ТехноОБРАЗ‘ 
2017». Гродно: ГрГУ 
имени Янки Купалы, 
2017. С. 102–105.
5. Нагорна, О. О. 
(2019). Магістерська 
програма з 
міжнародного 
комерційного 
арбітражу: досвід 
Пеппердинського 
університету. 
Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 
VIІІ Міжнар. наук.-
метод. семінару. Київ 
– Хмельницький: 
Термінова поліграфія, 
2019. С. 29–31.

п. 19
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ 
КОГНІТИВНОЇ 
ЛІНГВІСТИКИ І 
ПОЕТИКИ» (УАКЛіП)  

740 Сердечна 
Ірина 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 044992, 

виданий 
12.12.2017, 

Атестат 
доцента AД 

12 ОДПП 1.2.8. 
Цивільне 
право 

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право Диплом ДК № 
044992 від 12.12.2021 
року. 
Тема дисертації: 
«Особисті немайнові 
права і обов’язки 
інших членів сім’ї та 
родичів».
Доцент кафедри 
цивільного права та 
процесу 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова.
Атестат АД № 005406 
від 24.09.2020 року

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов



005406, 
виданий 

24.06.2020

П. 1
1. Kryshtanovych, M., 
Petrovskyi, P., 
Khomyshyn, I., Bezena, 
I., & Serdechna, I.  
(2020). Peculiarities of 
implementing 
governance in the 
system of social 
security. Business, 
Management and 
Educationю 2020. № 
18 (1). Р. 142-156. 
URL: 
https://journals.vgtu.lt/
index.php/BME/article
/view/12177/9932
2. Сердечна І. Л. 
Мачуха, вітчим та 
пасинок, падчерка як 
учасники сімейних 
правовідносин. 
Часопис цивілістики. 
Випуск 28. 2018. С. 93-
96.
3. Сердечна І. Л. 
Самозахист особистих 
немайнових прав 
інших членів сім’ї та 
родичів. 
Університетські 
наукові записки.  
2018.  № 3-4. С. 117–
127.
4. Сердечна І. Л. 
Юрисдикційна форма 
захисту сімейних 
прав. Університетські 
наукові записки.  
2019.  № 3 (71). С. 
170–183.
5. Сердечна І. Л. 
Черговість 
спадкування за 
законом: поняття та 
особливості 
застосування. 
Порівняльно-
аналітичне право. № 
1. 2020. С.191–194. 
URL:  
http://pap.in.ua/1_202
0/46.pdf
6. Сердечна І.Л. 
Дитина як учасник 
зобов’язальних 
правовідносин. 
Університетські 
наукові записки. № 1 
(79). 2021. С.  64-72.

П.3
Сердечна І.Л. Особисті 
немайнові права і 
обов’язки інших 
членів сім’ї та родичів: 
монографія. 
Хмельницький 
університет 
управління та права. 
Хмельницький : ФОП 
Мельник А.А., 2018. 
227 с. (11 др.арк.)

П.4
1. Цивільне право: 
Робоча програма для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 



Бакалавр за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право у 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
формою навчання / 
[розроб. І. Л. 
Сердечна, М. І. 
Ромась]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 47 с.
Затверджено 
рішенням вченої ради 
університету 26  
грудня 2019 року, 
протокол № 5. 
Погоджено 
методичною радою 
університету 19 грудня 
2019 року, протокол 
№ 4.
2. Цивільне право: 
навчально-методичні 
матеріали для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
Бакалавр за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право у 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
формою навчання. 
Частина перша / 
[розроб. Г. В. Анікіна, 
І. Л. Сердечна, Ю. В. 
Паславська, М. І. 
Ромась]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 56 с.
Погоджено 
методичною радою 
університету 19 грудня 
2019 року, протокол 
№ 4.
3. Цивільне право: 
навчально-методичні 
матеріали для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
Бакалавр за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право у 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
формою навчання. 
Частина друга / 
[розроб. І. Л. 
Сердечна, Ю. В. 
Паславська, М. І. 
Ромась]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 44 с.



Погоджено 
методичною радою 
університету 19 грудня 
2019 року, протокол 
№ 4.

П.5
«Особисті немайнові 
права і обов’язки 
інших членів сім’ї та 
родичів». 12.00.03 - 
цивільне право та 
цивільний процес, 
сімейне право, 
міжнародне приватне 
право. 20.10.2017 
року. Спеціалізована 
вчена рада К 
58.082.04 у 
Тернопільському 
національному 
економічному 
університеті. Диплом 
кандидата наук ДК 
№044992 від 
12.12.2017 р.

П. 7
Спеціалізована вчена 
рада К 70.895.02 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. Член ради. 
Період роботи з 2020 
р. по теперішній час.

П.12
1. Сердечна І.Л. 
Тимчасовий виїзд з 
дитиною за кордон з 
одним із батьків: 
новели законодавства. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року). 
Хмельницький. 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.299–
302.
2. Сердечна І.Л. 
Формування правової 
культури майбутніх 
юристів. Scientific and 
pedagogic internship 
«Organization of 
educational process for 
legal education 
applicants, innovative 
teaching methods in 
higher education 
institutions of Ukraine 
and EU» : Internship 
proceedings, October 
28 – December 6, 2019. 
Frankfurt an der Oder, 
Federal Republic of 
Germany. Р. 157–160.
3. Сердечна І.Л. До 
питання про 
виникнення права на 



спадкування за 
законом в Україні. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
юридичної науки в 
інформаційному 
суспільстві»: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
27 грудня 2019 року). 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2019. С. 53-56.
4. Сердечна І.Л. Зміна 
черговості одержання 
права на спадкування. 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
:збірник тез XXІV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (м. 
Хмельницький, 27 
квітня – 30квітня 
2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 69-
71.
5. Сердечна І.Л. Право 
на спілкування з 
дитиною: загальні 
положення: Актуальні 
проблеми юридичної 
науки : збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С.154-
157.

П. 19
Член Союзу юристів 
України.

219463 Петренко 
Марина 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Калінінський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1989, 

спеціальність:  
Німецька мова 

27 ОДЗП 1.1.9. 
Друга іноземна 
мова

Калінінський 
державний 
університет, 1989 р.
 Спеціальність – 
німецька мова і 
література, 
кваліфікація – 
філолог, викладач 
німецької та 



та література, 
Диплом 
магістра, 

Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна 

академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом

англійської мов та 
літератури.
Диплом ПВ № 491397 
від 23.06.1989 р.

Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
2010 р.
Спеціальність – 
управління 
навчальним закладом, 
кваліфікація – 
керівник 
підприємства, 
установи, організації 
(у сфері виробничого 
навчання)
Диплом магістра ХМ 
№ 39534890 від 
26.06.2010 р.

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п.3
1. Глосарій німецьких 
термінів публічного 
управління та 
адміністрування. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права. 
2018. 68 с.  
2. Німецькомовний 
глосарій туристичних 
термінів. Для 
студентів, слухачів 
магістратури та 
аспірантури. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 81 с.
3. Петренко М.О. 
Німецька мова для 
початківців: навч. 
посіб. [для студ., що 
вивчають німецьку 
мову як другу 
іноземну].  
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 81 с. 
4. Петренко М.О. 
Німецька для 
cтудентів-юристів 
(частина І): навч. 
посіб. Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. 89 с.

п. 4
1. Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(Німецька мова): 
робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
підготовки  на 
першому освітньому 



рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право/ [розр. М.О. 
Петренко]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018 р. 
2. Юридична іноземна 
мова (Німецька мова): 
робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право / [розр. М.О. 
Петренко]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018.
3. Друга іноземна 
мова (Німецька мова): 
робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 242 
Туризм галузі знань 
24 Сфера 
обслуговування / 
[розр. М.О. Петренко]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019.
4. Друга іноземна 
мова (Німецька мова): 
робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини /[розр. 
М.О. Петренко]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020 р. 
5. Друга іноземна 
мова (Німецька мова): 
навчально-методичні 
матеріали навчальної 
дисципліни для 
підготовки  на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 



бакалавра за 
спеціальністю для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
формою навчання  / 
[розр. М.О.Петренко].  
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021.

п. 12
1. Петренко М.О., 
Петрушко А.А 
Соціально-
психологічні 
детермінанти 
ефективного 
формування 
особистості майбутніх 
управлінців у вищих 
навчальних закладах. 
Освітньо-наукове 
забезпечення 
діяльності складових 
сектору оборони 
України: тези Х 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Національна академія 
державної 
прикордонної служби 
України ім. Богдана 
Хмельницького, 2 
листопада 2017 р. С. 
438-439. 
2. Петренко М.О., 
Петрушко А.А. 
Соціально-
психологічні вимоги 
до сучасної 
ефективної 
управлінської 
діяльності. Лабіринти 
реальності: зб. 
наукових праць. 
Монреаль: СРМ : 
«ASF» 2017. С. 156 – 
158. 
3. Гуменчук О.Є.,  
Петренко М.О.  
Розвиток основних 
когнітивних 
характеристик, як 
умова успішності в 
управлінській 
діяльності. Актуальні 
проблеми сучасної 
культурології та 
філології : дискурс 
традиції постмодерній 
парадигмі: матеріали 
VII міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
15 травня 2019р., м. 
Хмельницький, 2019. 



С. 34-37.
4. Гуменчук О.Є.,  
Петренко М.О.  
Формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх управлінців 
у процесі навчання. 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської 
держави: матеріали 
XXIV  щорічної 
звітної наукової 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів.  ХУУП, 27-
30 квітня 2020р., 
Хмельницький, 2020. 
С. 23-26
5. Гуменчук О.Є.,  
Петренко М.О.  
Розвиток мотивації 
досягнення сучасного 
керівника в 
управлінській 
діяльності. Освіта і 
наука в мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку: матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції. 
Дніпровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара. 
Дніпро 27-28 березня, 
2020. С. 368-370.

п. 14
Обласний етап XVIII 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови імені Петра 
Яцика (Дар’я 
Захарченко, ІІ к. ЮФ, 
ІІІ місце). Наказ 
Департаменту освіти і 
науки Хмельницької 
облдержадміністрації 
від 08.12.2017 № 515- 
од

п. 15
Робота у журі ІІ етапу 
обласного конкурсу 
художнього 
перекладу, м. 
Хмельницький 27 
березня 2019 р.
Наказ Департаменту 
освіти і науки 
Хмельницької 
облдержадміністрації 
від 18.03.2019 № 707-
41/2019
Перевірка творчих 
робіт другого заочного 
етапу обласного 
конкурсу художнього 
перекладу (15 робіт)  

41338 Місінкевич 
Леонід 

Завідувач 
кафедри, 

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

38 ОДПП 1.2.2. 
Історія 

Диплом доктора 
історичних наук ДД 



Леонідович Основне 
місце 
роботи

ДД 008345, 
виданий 

26.05.2010, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008724, 

виданий 
13.12.2000, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009352, 
виданий 

21.12.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 009779, 

виданий 
26.06.2014

держави і 
права України 
та зарубіжних 
країн

008345 від 26.05.2010 
р. 
Спеціальність 07.00.01 
– історія України
Тема дисертації: 
«Процеси реабілітації 
в Україні жертв 
політичних репресій 
радянської доби у 
другій половині ХХ – 
на початку ХХІ 
століття: історико-
соціальний аспект».

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

1. Місінкевич Л. Л. 
Державна репресивна 
політика на Поділлі в 
30-х рр. ХХ століття. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
Хмельницький, 2017. 
№ 3. С. 10-26. 
2. Місінкевич Л. Л. 
Видатний вчитель та 
блискучий педагог (до 
110-ї річниці з дня 
народження Петра 
Щербини). 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
Хмельницький, 2020. 
№1 С. 250-258.
3. Місінкевич Л. Л. 
Державний терор у 
західноукраїнських 
землях як метод 
встановлення 
радянської влади. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
Хмельницький, 2021. 
№ 1. С. 6-19
4. Місінкевич Л. Л. 
Національні аспекти 
політичних репресій 
на Хмельниччині. 
Подільська старовина. 
Вісник державного 
архіву Хмельницької 
області. 
Хмельницький, 2018. 
№ 3. С. 18 – 22.
5. Місінкевич Л. Л. 
Політичні репресії 
науково-освітньої 
інтелігенції м. 
Кам’янця-
Подільського в кінці 
20 – початку 30-х рр. 
ХХ століття. 
Хмельницькі 
краєзнавчі студії: 
науково-краєзнавчий 
збірник / [редкол. 
Баженов Л.В. (голова), 



Блажевич Ю.І. 
(співголова), Єсюнін 
С.М. відп. секр.) та 
ін.]. Хмельницький, 
2020. Вип. 24. С. 212 – 
221.

п. 4
1. Історія держави і 
права України: 
навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
держави і права 
України» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання / 
розр. Л. Л. 
Місінкевич. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. 92 с. 
2. Історія України: 
навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
України» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування, 
073 Менеджмент 
галузі знань 07 
Управління та 
адміністрування, 242 
Туризм галузі знань 
24 Сфера 
обслуговування, 281 
Публічне управління 
та адміністрування 
галузі знань 28 
Публічне управління 
та адміністрування за 
денною формою 
навчання / розр. Л. Л. 
Місінкевич. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. 28 с.
3. Історія України: 
навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
України» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 281 
Публічне управління 
та адміністрування 
галузі знань 28 



Публічне управління 
та адміністрування за 
заочною формою 
навчання / розр. . Л. 
Місінкевич. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. 38 с.

п. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
«Університетські 
наукові записки».

п. 12
1. Місінкевич Л. Л. 
Роки подвижництва 
та здобутків: історія 
наукової діяльності. 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
(1992 – 2017): наукові 
здобутки. 
Хмельницький, 
Хмельницький 
університет 
управління та права. 
2017. С. 5 – 24.
2. Місінкевич Л. Л. 
Шлях становлення та 
діяльності (до 25-
річчя заснування 
Хмельницького 
університету 
управління та права). 
Подільська старовина. 
Вісник державного 
архіву Хмельницької 
області. 
Хмельницький, 2017. 
№ 1. С. 111 – 117.
4. Місінкевич Л. Л. 
Національні аспекти 
політичних репресій 
на Хмельниччині. 
Подільська старовина. 
Вісник державного 
архіву Хмельницької 
області. 
Хмельницький, 2018. 
№ 3. С. 18 – 22.
5. Місінкевич Л. Л. 
Політичні репресії 
науково-освітньої 
інтелігенції м. 
Кам’янця-
Подільського в кінці 
20 – початку 30-х рр. 
ХХ століття. 
Хмельницькі 
краєзнавчі студії: 
науково-краєзнавчий 
збірник / [редкол. 
Баженов Л.В. (голова), 
Блажевич Ю.І. 
(співголова), Єсюнін 
С.М. відп. секр.) та 
ін.]. Хмельницький, 
2020. Вип. 24. С. 212 – 
221.

п. 14
Керівництво постійно 



діючим студентським 
науковим гуртком з 
історії держави і права 
України.

п. 19
Член правління 
Хмельницької 
обласної організації 
Національної спілки 
краєзнавців України. 
Постанова ІV з’їзду 
НСКУ від жовтня 
2008 року. 

172927 Стеньгач 
Надія 
Олександрів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012198, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008277, 
виданий 

19.06.2003

25 ОДПП 1.2.2. 
Історія 
держави і 
права України 
та зарубіжних 
країн

Диплом кандидата 
історичних наук. 
Спеціальність 07.00.01 
– історія України.
Тема дисертації: 
«Загострення 
суспільно-
економічного 
становища в 
Українській державі 
за гетьманування Ю. 
Хмельницького ( 
1659- поч.1663 )».

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 1.
1. Stengach N. Women’s 
legal status in the 
society of the polish-
lithuanian 
Commonwealth and the 
Ukrainian cossack state
(second half of the xvi-
xviii centuries) 
Európska veda. 
European science 
Scientifi c journal. 
3/2019.С.86-94
2. Стеньгач Н.О. Роль 
права в суспільно-
політичному житті 
Української козацької 
держави ( друга 
половина XVII- 
XVIIIст.». 
Університетські 
наукові записки. 2019. 
№ 3 (71). С. 21-32
3. Стеньгач Н.О. 
Погляди національної 
еліти на монархічну 
форму правління». 
Науковий вісник 
Національної академії 
внутрішніх справ. 
2019. №2. C.68-79
4. Стеньгач Н. О. 
Розробка 
національної ідеї на 
рубежі ХІХ — ХХ ст. в 
Україні. 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№ 63. С. 39-55. 
5.Стеньгач Н.О. 
Еволюція 
республіканської 
форми правління 
України-
Гетьманщини 
наприкінці XVII - 
XVIII cт.cт. 
Університетські 



наукові записки. 2021. 
№ 2.

п. 4. 
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Історія 
держави і права 
зарубіжних країн» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право. (Схвалено 
кафедрою теорії та 
історії держави і права 
21 березня 2018 року, 
протокол № 8)
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
держави і права 
зарубіжних країн» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 081 
Право 
галузі знань 08 Право 
за денною формою 
навчання. (Схвалено 
кафедрою теорії та 
історії держави і права 
21 березня 2018 року, 
протокол № 8)
3.Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
політичних і правових 
вчень» для підготовки 
на першому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 
6.030401 
Правознавство                       
галузі знань 0304 
Право за денною 
формою навчання. 
(Схвалено кафедрою 
теорії та історії 
держави і права 21 
березня 2018 року, 
протокол № 8)

п. 12
1. Стеньгач Н.О. 
Вимоги до урядовців 
органів міського 
самоврядування в 
Україні в XVI-XVIII 
ст.ст. / Правові засади 
організації та 
здійснення публічної 
влади: Збірник тез ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-



засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
(м. Хмельницький, 2–
6 березня 2021 року).  
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. С.505-
508
2. Стеньгач Н.О. До 
питання походження 
посади гетьмана в 
козацькій Україні. / 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
: Збірник тез XXV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (м. 
Хмельницький, 18 
лютого 2021 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021.  С. 13-
15
3. Стеньгач Н..О. 
Політико-правові 
погляди Семена 
Десницького. / 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
: Збірник тез XXІV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (м. 
Хмельницький, 27 
квітня – 30квітня 
2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С.13-
15
4. Стеньгач Н,О. 
Політико-правові ідеї 
середньовічних 
єресей: богомільство . 
/ Актуальні проблеми 
юридичної науки : 



Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С.36-
38.
5. Стеньгач Н.О. 
Вплив римського 
законодавства на 
становлення 
християнської церкви. 
/ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Римське право в 
світлі сучасної  
методології 
гуманітарного 
знання.. 
Хмельницький 
університет 
управління і права 
імені Леоніда 
Юзькова .-
Хмельницький, 29 
травня 2020. С. 110-113

п. 14
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком з 
Історії держави і 
права зарубіжних 
країн

п. 15
Голова журі секції 
«Історія України» II 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»  
м.Хмельницького ( 
2020-2021 )

п. 19
Член Хмельницької 
міської організації 
Національної спілки 
краєзнавців України з 
2010 року, номер 
посвідчення №1285

87595 Лозінська 
Світлана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012146, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009351, 
виданий 

21.10.2004

21 ОДПП 1.2.3. 
Історія 
міжнародного 
права

Диплом кандидата 
юридичних наук ДК 
№ 012146 р. від 
10.10.2001 р. 
Спеціальність 12.00.11 
— міжнародне право. 
Тема дисертації: 
«Інститут почесних 
консулів в 
міжнародному праві 
та практиці України».

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов



п. 1. 
1. Лозінська С.В. 
Заповіт за римським 
спадковим правом та 
його рецепція у право 
країн періоду 
Середньовіччя. 
Університетські 
наукові записки. 2019. 
№ 1-2 (69-70). С.27-37.
2. Лозінська С.В., 
Кірик А.Ю. Розвиток 
міжнародно-правових 
інститутів у зовнішніх 
відносинах держав 
періоду Античності. 
Альманах 
міжнародного права. 
2021. №25. С.12-21. 
URL: 
http://inlawalmanac.m
gu.od.ua/v25/4.pdf
3. Лозінська С.В. 
Стамбульська 
конвенція і новітній 
підхід до запобігання 
та боротьби з 
насильством стосовно 
жінок і домашнім 
насильством. 
Економіка. Фінанси. 
Право. 2021. №9. С. 
27-30. URL: 
http://efp.in.ua/uk/jou
rnal-article/737
4. Лозінська С.В. 
Механізми захисту 
прав жінок-жертв 
насильства у світлі 
діяльності 
Європейського Суду з 
прав людини. 
Університетські 
наукові записки. 2021. 
№2 (80).
5. Лозінська С.В. 
Справа «Левчук проти 
України» та її 
значення для захисту 
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насильства в Україні. 
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1. Навчально-
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навчальної 
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зовнішніх зносин» 
для підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
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бакалавра за 
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Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
формою навчання / 
[розроб. С. В. 
Лозінська, 
А.Ю.Кірик]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
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галузі знань 29 
Міжнародні 
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формою навчання / 
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Лозінська, 
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наукового часопису 
«Університетські 
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Міжнародний конгрес 
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збірн. наук. праць (м. 
Одеса, 21-22 квітня 
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Фенікс, 2017.  С. 259 – 
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2. Лозінська С.В. 
Вчення римських 
юристів щодо сутності 
правоздатності 
фізичних осіб. 
Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації :збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації» (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). [у 
2-х част.]. Частина 1. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019.  С. 
287-293.
3.Лозінська С. В. 
Релігійна політика 
Римської держави в 
період правління 
Константина І 
Великого. Актуальні 
проблеми юридичної 
науки: збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.54 – 
57.
4.Лозінська С. В. 
Міжнародно-правова 
доктрина про 
унікальність 
римського «Jus 
gentium». 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
:збірник тез XXІV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (м. 
Хмельницький, 27 
квітня – 30квітня 
2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 



управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020.  С.113-
115.
5.Лозінська С. В. 
Правове забезпечення 
недоторканості послів 
в Стародавньому Римі. 
Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської держави 
: збірник тез XXV 
щорічної звітної 
наукової конференції 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова (м. 
Хмельницький, 18 
лютого 2021 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021.  С.112-
114.
6.Лозінська С.В. 
Вплив християнства у 
сімейні 
правовідносини 
давньоримського 
суспільства. Правові 
засади організації та 
здійснення публічної 
влади: збірник тез ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
(м. Хмельницький, 2–
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Хмельницький : 
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університет 
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управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова.  2019. № 3 
(71). С. 251-259
2. Лозінська С.В., 
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електронний журнал. 
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1. НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ 
навчальної 
дисципліни 
«МАТЕРІАЛЬНЕ 
ПРАВО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ» для 
підготовки на другому 



освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
галузі знань 29 
Міжнародні 
відносини за денною 
та заочною формою 
навчання. [розроб. 
Кірик А.Ю.] - 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. 
Схвалено методичною 
радою університету 
21.01.2021 року, 
протокол № 4/5
2. НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ 
навчальної 
дисципліни «ПРАВО 
ЗОВНІШНІХ 
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підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
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спеціальністю 293 
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навчання.
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управління та права, 
2020. Рішення 
методичної ради від  
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першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
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бакалавр за 
спеціальністю за 
спеціальністю 081 
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Право за заочною 
формою навчання. 
[розроб. Гарієвська 
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УКРАЇНИ» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
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спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання. 
[розроб. Черняк О.Ю., 
Кірик А.Ю.] - 
Хмельницький: 



Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. Рішення 
методичної ради від  
від 25 травня 2020 
року, № 7/6.
7. Навчально-
методичні матеріали 
навчальної 
дисципліни 
«ПРАВОВІ ОСНОВИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за заочною 
формою навчання. 
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Кірик А.Ю.] - 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020.  Рішення 
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стабільності: 
матеріали 



міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Львів, 
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практичної 
конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
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ВИЗНАЧЕННЯ ІМЕНІ 
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УКРАЇНИ ТА 
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поведінкових наук –  
2021:  матеріали 
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Академія Державної 
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Академія ДПтС, 2021. 
398 с.
6. Кірик А.Ю. ВПЛИВ 
ВЕСТФАЛЬСЬКОГО 
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ВІДНОСИНИ. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Становлення 
громадянського 
суспільства в Україні: 
нормативно-правове 
підгрунтя", м. Дніпро, 
30 квітня – 1 травня 
2021 р. Дніпро: ГО 
«Правовий світ», 
2021. с. 145-148
7. Кірик А.Ю. 
Виконання рішень 
Європейського суду з 
прав людини. 
МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРАВОВЕ ЖИТТЯ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ», м. 



Запоріжжя, 21–22 
травня 2021 року. м. 
Запоріжжя: 
Запорізька міська 
громадська 
організація «Істина», 
2021. 
8. Кірик А.Ю. МІСІЇ 
«AD HOC» В 
МІЖНАРОДНОМУ 
ПРАВІ. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Сучасний вимір 
держави і права», м. 
Львів, 14–15 травня 
2021 р. Львів: 
Західноукраїнська 
організація «Центр 
правничих ініціатив», 
2021. С. 53-56
9. Кірик А.Ю. 
ГАРМОНІЗАЦІЯ 
СПАДКОВОГО ПРАВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ.  XXV 
щорічна звітна 
наукова конференція 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
«Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської 
держави»  м. 
Хмельницький, 18 
лютого 2021 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2021. С. 117-
119

П. 14. 
Постійно діючий 
студентський гурток 
"Міжнародник" - 
співкерівник гуртка

П. 19
1. Член осередку 
Союзу юристів при 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова ( з грудня 
2019 року)
2. Член Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, 
докторантів і молодих 
вчених 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова ( з березня 
2020 року)

189706 Івановська 
Алла 
Миколаївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 011224, 
виданий 

15.04.2021, 

22 ОДПП 1.2.5. 
Порівняльне 
конституційне 
право 

Диплом доктора 
юридичних наук наук 
ДД №  011224 від 
15.04.2021 р. 
Спеціальність 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 007269, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016464, 
виданий 

22.02.2007

спеціальність  
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право,  
12.00.07 – 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право.
Тема дисертації: 
«Конституційний 
контроль в системі 
державного 
контролю: теоретико-
правові та 
праксеологічні 
засади»

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

п. 1
1. Oleh M. Omelchuk, 
Svitlana D. Hrynko, 
Alla M. Ivanovska, 
Anna L. Misinkevych, 
Viktoriia V. Antoniuk. 
Protection of human 
rights in the context of 
the development of the 
rule of law principle: 
the international aspect. 
Journal of the National 
Academy of Legal 
Sciences of Ukraine, 
Vol. 28, No. 1, 2021. Р. 
33-42. 
2. Sukhonos, V., 
Pavlenko, L., 
Krukhmal, O., 
Ivanovska, A., & 
Maletov, D. (2021). 
Forms of committing 
corrupt abuses of public 
finances and ways to 
counteract them in 
Ukraine. Amazonia 
Investiga, 10 (39) Р. 
149-158. 
https://doi.org/10.3406
9/AI/2021.39.03.14 
(Web of Science)
3. Svitlana Iasechko, 
Alla Ivanovska, Tetyana 
Gudz, Mykola Marchuk, 
Oleksandr Venglinskyi, 
Alla Tokar. Information 
as An Object of Legal 
Regulation in Ukraine. 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security, 
VOL.21 No.5, May 2021. 
С. 237-242. URL : 
https://doi.org/10.2293
7/IJCSNS.2021.21.5.33 
(Web of Science)
4. Буханевич О. М., 
Івановська А. М. 
Конституційний 
контроль як вид 
державного контролю 
: змістовно-
функціональна 
характеристика. 
Публічне право. 2019. 
№ 4 (36). С. 9-18.
5. Ивановская А. Н. 
Отдельные вопросы 
правового 



регулирования 
института 
конституционной 
жалобы. Веснік 
Гродзенскага 
дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі 
Купалы. Серыя 4. 
Правазнаўства.  2019. 
Том 9. № 2. С. 6-16.
6. Ivanovska Alla. 
Constitutional control 
in the mechanism of 
exercising public power 
Visegrad Journal on 
Human Rights. 2020. 
№ 2. (volume 2). S. 47-
52.
11. Ивановская А. 
Процесс реализации 
конституционного 
контроля : отдельные 
теоретико-правовые 
вопросы. Art and 
Science. 2020. Vol. 2 
(2). S. 30-50.

п. 3
1. Івановська А. М. 
Конституційне право 
зарубіжних країн : 
навчальний посібник. 
В 2-х частинах. 
Частина 1. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. 597 с. (26,6 д.а.)
2. Івановська А. М. 
Конституційне право 
зарубіжних країн : 
навчальний посібник. 
В 2-х частинах. 
Частина 2. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. 652 с. (29,4 д.а.)
3. Місце 
Конституційного Суду 
України в системі 
органів державної 
влади / Публічна 
влада в Україні : 
проблемні аспекти та 
шляхи вдосконалення 
: колективна 
монографія. // 
Колектив авторів : 
д.ю.н., доцент О. М. 
Буханевич (§ 1.2), 
к.ю.н., доцент А. М. 
Івановська (§ 1.4.), 
к.ю.н., доцент І. Л. 
Литвиненко (§ 2.1., § 
2.3.), к.ю.н., доцент І. 
П. Сторожук (§ 2.4), 
к.ю.н., доцент О. О. 
Галус (§ 3.1., § 3.2.),  
к.ю.н. І. В. Рижук (§ 
1.1., § 1.3.), ст. 
викладач А. М. Токар 
(§ 1.3., § 2.2.), ст. 
викладач  М. З. 
Берцюх (§ 2.5.) / за 
заг. ред. доктора 
юридичних наук, 
доцента Буханевича О. 
М. Хмельницький : 



Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. С. 108-154. 
(Особистий внесок - 2 
д.а.)
4. Конституційний 
Суд України як гарант 
місцевого 
самоврядування в 
Україні / 
Муніципальне право 
України : навчальний 
посібник. Колектив 
авторів : д.ю.н., 
професор О. М. 
Буханевич (розділ 8, § 
9.4.), д.ю.н., професор 
С. Г. Стеценко (розділ 
1), д.ю.н., доцент І. Л. 
Самсін (§ 11.2., § 11.4., 
§ 11.5.), к.ю.н., доцент 
А. М. Івановська (§ 
2.1., § 2.2., § 2.3., § 
11.3.), к.ю.н., доцент І. 
Л. Литвиненко (§ 2.5., 
§ 4.8., розділ 6), 
к.ю.н., доцент І. П. 
Сторожук (§ 2.4, § 9.3., 
розділ 12), к.ю.н., 
доцент О. О. Галус (§ 
2.6., § 4.1., § 4.2., § 4.3., 
§ 4.4., § 4.5., § 4.6., § 
4.7., § 10.1., § 10.2, § 
10.3., § 10.5),  к.ю.н. І. 
В. Рижук (розділ 3, 
розділ 5), ст. викладач 
А. М. Токар (§ 7.1., § 
7.2., § 9.1., § 9.2., § 
10.4.), ст. викладач  М. 
З. Берцюх (§ 7.3., § 
11.1.) / за заг. ред. 
доктора юридичних 
наук, професора 
Буханевича О. М. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 375-
384. (Особистий 
внесок - 1,62 д.а.)
5. Івановська А. М. 
Конституційний 
контроль : теорія та 
практика реалізації : 
монографія. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. 2020.  396 с. 
(21,33 д.а.)

п. 4
1. Конституційне 
право зарубіжних 
країн: навчально-
методичні матеріали 
для підготовки 
фахівців на першому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання / 



[розроб. А.М. 
Івановська]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. 73 с.
2. Порівняльне 
конституційне право: 
навчально-методичні 
матеріали для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 293 
Міжнародне право 
денної форми 
навчання [розроб. 
А.М. Івановська]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2021. 101 с.
3. Проблеми 
конституційного 
права України: 
Навчально-методичні 
матеріали  для 
підготовки фахівців на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за заочною 
формою навчання 
[розроб. А.М. 
Івановська]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2021. 42 с.

п. 5
Тема дисертації: 
«Конституційний 
контроль в системі 
державного 
контролю: теоретико-
правові та 
праксеологічні 
засади», дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук, 
спеціальність  
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право,  
12.00.07 – 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право, 26.02.2021 р., 
Спеціалізована вчена 
рада Д. 26.867.01 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України, Диплом ДД 
№  011224 від 
15.04.2021 р.

п. 7
Участь в атестації 
наукових кадрів як 



офіційного опонента.
1. Звоздецька І.В. 
Конституційно-
правове регулювання 
парламентських 
процедур в Україні: 
питання теорії та 
практики, 
спеціальність 12.00.02 
– конституційне 
право; муніципальне 
право
Спеціалізована вчена 
рада Д 61.051.07 у 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний 
університет», 17 
квітня 2021 року.

п. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису 
«Університетські 
наукові записки»

п. 12
1. Івановська  А. М.  
Щодо питання про 
офіційне тлумачення 
законів України. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки: 
Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Шістнадцяті осінні 
юридичні читання». 
Частина перша. 
Хмельницький, 2017. 
С. 52-54.
2. Івановська  А. М.  
Питання місцевого 
самоврядування в 
актах 
Конституційного Суду 
України. Становлення 
та розвиток місцевого 
самоврядування в 
Україні : Збірник тез 
VI Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 7 
грудня 2017 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. С. 48-55.
3. Івановська  А. М.  
До питання по 
формування 
Конституційного Суду 
України.  Правові 
засади організації та 
здійснення публічної 
влади : збірник тез 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Хмельницький, 23 
– 30 квітня 2018 
року). Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. 131 с. С. 48-52.
4. Івановська  А. М. 



Предмет 
конституційного 
контролю, що 
здійснюється за 
конституційними 
скаргами фізичних та 
юридичних осіб: 
європейський досвід. 
Людська гідність і 
права людини як 
основа 
конституційного 
устрою держави : 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Людська гідність і 
права людини як 
основа 
конституційного 
устрою держави» (м. 
Хмельницький, 19 – 
20 жовтня 2018 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. С. 112-114.
5. Івановська  А. М.  
До питання про 
підстави подання 
конституційної 
скарги.  Актуальні 
проблеми юридичної 
науки : збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Сімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 19 
– 20 жовтня 2018 
року) : [у 2-х част.]. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. Перша частина.  
С. 78-81.
6. Івановська  А. М.  
Недоліки правового 
регулювання умов 
прийнятності 
конституційної скарги 
в Україні. 
Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації : збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації» (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). [у 
2-х част.]. Частина 1. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 191-
194.
7. Омельчук О. М., 
Івановська А. М. 
Конституційний 
контроль: до 
визначення змісту 



поняття.  Права 
людини і національна 
безпека : роль органу 
конституційної 
юрисдикції : 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Права 
людини і національна 
безпека : роль органу 
конституційної 
юрисдикції» (Київ, 27 
червня 2019 року). 
Конституційний Суд 
України, Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. 
Київ, 2020. С. 204-212.
8. Івановська  А. М. 
Конституційний Суд 
України та суди 
загальної юрисдикції: 
організаційно-правові 
та функціональні 
відмінності. Сучасні 
виклики та актуальні 
проблеми судової 
реформи в Україні: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернівці, 24 – 25 
жовтня 2019 року). 
Чернівці : 
Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, С. 
18-21.
9. Івановська  А. М. 
Особливості правової 
природи актів органів 
конституційного 
контролю. Актуальні 
проблеми юридичної 
науки : збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року) : 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. С. 123-126.
10. Івановська А.М. До 
питання про 
державно-правову 
природу 
конституційного 
контролю. Правові 
засади взаємодії 
органів публічної 
влади з інституціями 
громадянського 
суспільства в Україні 
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правовому вимірі», 
спеціальність 12.00.12 
– філософія права, 
05.12.2018 р. на 
спеціалізованій вченій 
раді Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова К 70.895.02, 
диплом ДК № 050538

п. 7
Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента.
1. Козак І. Б. 
«Філософсько-правова 
кваліфікація 
конфліктної 
комунікації сторін у 
судовому процесі» на 
здобуття наукового 
ступеня к.ю.н. за 
спеціальністю 
12.00.12-філософія 
права.
Спеціалізована вчена 
рада К 70.895.02 в 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 27 серпня 
2019 р.
2. Паращук Л. Г. 
««Філософсько-
правове 
обґрунтування 
принципу 
верховенства права як 
концептуальної засади 
розвитку цивільного 
законодавства 
України» на здобуття 



наукового ступеня 
к.ю.н. за 
спеціальністю 
12.00.12-філософія 
права в 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.007.01 у 
Національній академії 
внутрішніх справ 
3. Робота у складі 
спеціалізованої вченої 
ради К 70.895.02 в 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук

п. 12
1. Олійник У. М. 
Окремі-філософсько-
правові аспекти 
верховенства права в 
національному та 
міжнародному праві». 
Актуальні  проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 62-
65.
2.Олійник У. М. 
Сутність соціальної 
держави в умовах 
глобалізації. 
Стратегічні напрями 
соціально-
економічного 
розвитку держави в 
умовах глобалізації», 
м. Хмельницький, 20 
вересня 2019 року. 
Стратегічні напрями 
соціально-
економічного 
розвитку держави в 
умовах глобалізації  : 
збірник тез IV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Хмельницький, 20 
вересня 2019 року) ; за 
заг. ред. д. е. н., проф. 
Синчака В. П. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 197-
199.
3. Олійник У. М. Місце 
громадських 



організацій при 
формуванні публічної 
політики в Україні. 
Правові засади 
організації та 
здійснення публічної 
влади: збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
(м. Хмельницький, 28 
лютого – 2 березня 
2020 
року).Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 
284-287.
4. Олійник У. М. 
Доступність 
правосуддя як одна з 
основних гарантій 
забезпечення 
ґендерної рівності. 
Правове забезпечення 
інтеграції України в 
європейський 
політичний, 
економічний, 
безпековий, 
інтелектуальний 
простір: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 23 
квітня 2019 року) / За 
ред. О.Г. Турченко. 
Вінниця, Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса, 2019. 
С.354-358
5. Олійник У. М. 
Сучасний стан та 
шляхи реформування 
в Україні правової 
державності. 
Актуальні питання 
державотворення в 
контексті сучасних 
цивілізаційних 
викликів: збірник тез 
доповідей (м. 
Черкаси, 26-27 
листопада 2020 року). 
Східноєвропейський 
університет імені 
Рауфа Аблязова, 2020. 
С. 35-36.
6. Олійник У. М. 
Прогрес та регрес у 
праві: філософсько-
правове 
обгрунтування.VIII 
Всеукраїнська 
науково-теоретична 
конференція 
«Філософські, 
методологічні та 



психологічні 
проблеми права» : 
збірник тез доповідей 
(м. Київ, 26 листопада 
2020 року), 
Національна академія 
внутрішніх справ, 
2020. С. 211-214.

п. 14
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком з 
Теорії держави і права

п. 19
Член Хмельницької 
обласної організації 
союзу юристів 
України.

356153 Суббот 
Анатолій 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 
Академія 

державної 
податкової 

служби 
України, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 001440, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KT 930855, 
виданий 

29.06.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 009935, 

виданий 
31.10.2014

13 ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративн
е право 

Доктор юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.07: 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право. 
Диплом доктора наук 
ДД №001440 від 17 
січня 2014 року. 
Тема дис.: 
«Адміністративно-
правові засоби 
забезпечення 
особистої безпеки 
працівників 
правоохоронних 
органів».

Відповідність 
кадровим вимогам 
Ліцензійних умов

П. 1.
1. Savchenko L., Subbot 
A., Demianchuk Yu. 
Influence of corruption 
on the economic 
development of Ukraine 
in terms of reformation: 
a retrospective analysis. 
Baltic Journal of 
Economic Studies. 
Riga: Publishing House 
„Baltija Publishing”, 
2018. Vol. 4, No. 3 
June. P. 276–282.
2. Petkov S. V., Subbot 
A. I., Shkabaro V. N., 
Anishchenko M. A., 
Demianchuk  Yu.  V. 
Disciplinary Liability 
for Violation of Labor 
Legislation: in the 
Context of Realization 
of the Right to Labour. 
European Online 
Journal of Natural and 
Social Sciences. 2021. 
Vol. 10, № 3. pp. 483-
490. 
3. Petkov S. V., Subbot 
A. I., Shemchuk V., 
Illiashko O., 
Dobrianska N. Legal 
responsibility as a social 
phenomenon in the 
system of the 



humanities. European 
Online Journal of 
Natural and Social 
Sciences. 2021. Vol. 10, 
№ 4. 
4. Суббот А.І. 
Соціальний захист 
працівників 
правоохоронних 
органів (поліції). 
Бюлетень міністерства 
юстиції України. 2017. 
№ 8. С. 24-28.
5. Суббот А.І. Досвід 
країн світу щодо 
діяльності органів 
державного 
фінансового 
контролю, зокрема у 
розгляді справ про 
адміністративні 
проступки. Наука і 
правоохорона. 2018. 
№ 2. 
6. Суббот А.І. Система 
органів фінансового 
контролю. Наука і 
правоохорона. 2018. 
№ 3. С.127-135.

П.3.
1. Суббот А.І. 
Адміністративні 
правопорушення в 
галузі торгівлі, 
громадського 
харчування, сфері 
послуг, в галузі 
фінансів і 
підприємницькій 
діяльності. Науково-
практичний коментар 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення / за 
заг. ред. С. В. Пєткова. 
К.: Юрінком Інтер, 
2020. 792 с. С. 314-419.
2. Суббот А.І. 
Науково-практичний 
коментар КУпАП. 
Співавтор гл.гл. 12, 
13а. Київ. Юрінком 
Інтер, 2020.Власний 
внесок: 1,5 др.арк.
3. Суббот А.І., Пугач 
Д.О. Правове 
регулювання відносин 
у сфері допоміжних 
репродуктивних 
технологій: 
монографія. 
Хмельницький: 
«Гельветика», 
2019.189 с. Власний 
внесок: 5,1  др.арк.

П.4.
1. Суббот А. І. 
Актуальні питання 
правового 
забезпечення безпеки 
суспільства та 
особистості: комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни для 
студентів зі 
спеціальності 081 



Право
2. Суббот А. І. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Актуальні питання 
інформаційного 
права» для підготовки 
здобувачів освітньо-
наукового ступеня 
доктора філософії 
(к.ю.н.) за 
спеціальністю 081 
Право, галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання
3. Суббот А. І. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Актуальні питання 
інформаційного 
права» для підготовки 
здобувачів освітньо-
наукового ступеня 
доктора філософії 
(к.ю.н.) за 
спеціальністю 081 
Право, галузі знань 08 
Право  за заочною 
формою навчання

П.6.
Наукове керівництво 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук:
1. Бригінець Андріана 
Василівна.
12.00.07 – 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право, інформаційне 
право;
Правове забезпечення 
конфіденційності у 
фінансово-правових 
відносинах 
К 26.503.01 у Науково-
дослідному інституті 
публічного права
Диплом про здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук ДК № 046935, 
16.05.2018 
2. Пугач Дмитро 
Олексійович
12.00.07 – 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право, інформаційне 
право;
Адміністративно-
правове регулювання 
відносин у сфері 
допоміжних 
репродуктивних 
технологій
К 26.503.01 у Науково-
дослідному інституті 
публічного права
Диплом про здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук ДК № 049534, 



18.12.2018 12.2018
Доктора юридичних 
наук:
1. Демьянчук Юрий 
Викторович, 12.00.07 
– адміністративне 
право і процес; 
фінансове право, 
інформаційне право; 
«Адміністративно-
правові засади 
запобігання і протидії 
корупції у системі 
державної служби 
України», Д 27.855.02 
в Університеті 
державної фіскальної 
служби України; 
Диплом про здобуття 
наукового ступеня 
доктора юридичних 
наук ДД № 010989, 9 
лютого 2021 р.

П. 7.
1. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента:
1. Стародуба Дмитра 
Миколайовича на 
тему «Правове 
регулювання 
декларування доходів 
фізичних осіб: 
порівняльна 
характеристика 
України та країн 
СНД» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 02 
червня 2017 р.;
2. Боднарчук Оксани 
Іванівни на тему 
«Адміністративно-
правове регулювання 
у сфері соціального 
захисту прав дітей» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 15 
вересня 2017 р.;
3. Шинкар Тетяни 
Ігорівни на тему 
«Застосування 
медіації в 
адміністративному 
судочинстві: 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 30 
березня 2018 р.;
4. Мороза Євгена 
Степановича на тему 
«Органи державного 
фінансового контролю 
як суб’єкти 
адміністративно-
деліктного процесу в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.732.01 



Державного науково-
дослідного інституту 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України 29 березня 
2019 р.;
5. Ільчишин Надії 
Василівни на тему 
«Характеристика 
суб’єктів у 
правовідносинах 
адміністративного 
судочинства» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова 28 серпня 
2019 р.;
6. Баїк Оксани 
Іванівни на тему 
«Понятійно-
категоріальний апарат 
податкового права 
України» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 29 
жовтня 2019 р.
7. Мельниченко 
Богдани Богданівни 
на тему 
«Адміністративно-
правове забезпечення 
публічного 
управління: 
європейські стандарти 
та їхня адаптація в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.142.02 ПрАТ 
«Вищий навчальний 
заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» 5 серпня 
2020 р.
8. Кропивницький 
Микола 
Олександрович на 
тему «Бюджетне та 
позабюджетне 
фінансування 
соціального 
забезпечення  
громадян України: 
адміністративно-
правовий аспект» у 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка», 11 січня 
2021 р.
9. Чорнописька 
Вікторія Зіновіївна на 
тему 
«Адміністративно-
правові гарантії 
діяльності релігійних 
організацій в Україні» 
у спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.19 у 
Національному 



університеті 
«Львівська 
політехніка», 24 квітн 
2021 р.
10. Кисельов Максим 
Євгенович  на тему 
«Адміністративно-
правове регулювання 
діяльності приватних 
виконавців» у 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 26.006.036 
ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана", 28 
квітня 2021 р.

2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К 70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з 16.07.2018 
р. Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 16.07.2018 р. № 
775.
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» з 
11.07.2019 р. Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2019 р. № 975.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН-12. Здатність 
на професійному 
рівні брати участь 
у фахових дискусіях 
із міжнародно-
правових і загально 
юридичних питань; 
поважати 
опонентів та їхню 
позицію 

ОДПП 1.2.16. 
Міжнародне 
економічне право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу



ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне цивільне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань;  вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань;  складання 
окремих видів документів

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.12. 
Порівняльне трудове 
та соціальне право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративне право          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
слайдових презентацій; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів документів; 



захист підготовленого 
публічного виступу; 
проходження онлайн 
тренінгів за тематикою 
дисципліни.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.5. 
Порівняльне 
конституційне право 

Під час лекцій занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування;  захист 
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.4. Правничі 
системи сучасності

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу. Підсумковий 
семестровий контроль 
проводиться у формі іспиту. 

ОДПП 1.2.3. Історія 
міжнародного права

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.1. Теорія 
держави і права

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
здобувачів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове опитування (у 
тому числі тестове) 
опитування студентів на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у форматі 
тестування; захист 
підготованого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу;
Підсумковий поточний 



контроль за перший семестр 
проводиться у формі заліку, 
за другий – екзамену.

ОДПП 1.2.9. 
Міжнародне публічне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ПРН-13. Уміння 
пояснювати 
природу та зміст 
основних 
міжнародно-
правових явищ і 
процесів

ОДПП 1.2.12. 
Порівняльне трудове 
та соціальне право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне цивільне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань;  вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань;  складання 
окремих видів документів

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.9. 
Міжнародне публічне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 



контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративне право          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
слайдових презентацій; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу; 
проходження онлайн 
тренінгів за тематикою 
дисципліни.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.5. 
Порівняльне 
конституційне право 

Під час лекцій занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування;  захист 
підготовленого звіту з ІНДЗ;
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.4. Правничі 
системи сучасності

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу. Підсумковий 
семестровий контроль 
проводиться у формі іспиту



ОДПП 1.2.3. Історія 
міжнародного права

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.2. Історія 
держави і права 
України та зарубіжних 
країн

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту.

ОДПП 1.2.1. Теорія 
держави і права

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
здобувачів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове опитування (у 
тому числі тестове) 
опитування студентів на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у форматі 
тестування; захист 
підготованого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу;
Підсумковий поточний 
контроль за перший семестр 
проводиться у формі заліку, 
за другий – екзамену.

ОДПП 1.2.16. 
Міжнародне 
економічне право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 



контроль проводиться у 
формі іспиту

ПРН-14. Здатність 
демонструвати 
необхідні знання та 
розуміння 
сутності й змісту 
основних правових 
інститутів і норм 
фундаментальних 
галузей 
національного 
права; 
міжнародного 
публічного і 
міжнародного 
приватного права; 
європейського 
права і права 
Європейського 
Союзу

ОДПП 1.2.17. 
Міжнародне приватне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ОДПП 1.2.14. 
Матеріальне право 
Європейського Союзу

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу; захист виконаних 
порівняльних таблиць.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту. 

ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне цивільне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань;  вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань;  складання 
окремих видів документів

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.12. 
Порівняльне трудове 
та соціальне право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 



підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.11. 
Інституційне право 
Європейського Союзу

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; складання 
порівняльних таблиць 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах:
усне або письмове (у тому 
числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ОДПП 1.2.10. 
Кримінальне право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль на денній формі 
навчання проводиться у 
формі: усного заліку - 
четвертий семестр; усного 
екзамену – п’ятий семестр.

ОДПП 1.2.9. 
Міжнародне публічне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.8. Цивільне 
право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 



питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; складання окремих 
видів документів

тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу

ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративне право          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
слайдових презентацій; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.5. 
Порівняльне 
конституційне право 

Під час лекцій занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування;  захист 
підготовленого звіту з ІНДЗ;
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.1. Теорія 
держави і права

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
здобувачів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове опитування (у 
тому числі тестове) 
опитування студентів на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у форматі 
тестування; захист 
підготованого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу;
Підсумковий поточний 
контроль за перший семестр 
проводиться у формі заліку, 
за другий – екзамену.

А 4.1. Атестація Проблемний виклад 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

письмове чи електронне 
тестування

ПРН-15. Уміння 
готувати проєкти 
необхідних актів в 

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 



рамках реалізації 
норм міжнародного 
і національного 
права відповідно до 
правового 
висновку, 
зробленого в різних 
правових ситуаціях

прав людини змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою

формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу; 
проходження онлайн 
тренінгів за тематикою 
дисципліни.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ПП 3.1.2. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ПП 3.1.1. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою; тренінги; 
кейсметод

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове(у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів 
процесуальних документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ПРН-18. Здатність 
здійснювати 
юридичний 
супровід основних 
видів міжнародної 
співпраці та 
зовнішньоекономіч
них операцій.

ПП 3.1.2. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ПП 3.1.1. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 



спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ОДПП 1.2.17. 
Міжнародне приватне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ОДПП 1.2.16. 
Міжнародне 
економічне право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою; тренінги; 
кейсметод.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове(у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів 
процесуальних документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ПРН-17. Уміння 
визначати 
історичний 
контекст 
формування 
державних та 
правових 
інститутів, 
ухвалення актів 
національного 
законодавства, 
права 
Європейського 

ОДПП 1.2.11. 
Інституційне право 
Європейського Союзу

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; складання 
порівняльних таблиць 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 



Союзу та 
міжнародного 
права.

тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ОДПП 1.2.3. Історія 
міжнародного права

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.2. Історія 
держави і права 
України та зарубіжних 
країн

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ПРН-11. Уміння 
вести формальну 
та неформальну 
ділову бесіду у 
сфері міжнародних 
відносин і 
зовнішньої 
політики

ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою; тренінги; 
кейсметод

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове(у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів 
процесуальних документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.4. Правничі 
системи сучасності

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 



за завданою тематикою контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу. Підсумковий 
семестровий контроль 
проводиться у формі іспиту. 

ОДЗП 1.1.2.Логіка Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ПРН-19. Здатність 
здійснювати 
юридичної 
експертизи 
проєктів 
нормативно-
правових актів на 
предмет їх 
відповідності 
діючому 
законодавству, 
міжнародним 
договорам України 
та міжнародному 
праву загалом

ОДПП 1.2.15. 
Порівняльне 
кримінальне право і 
процес

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
складання та розгляд 
окремих процесуальних 
документів

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
окремих процесуальних 
документів за ситуаційними 
завданнями; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.14. 
Матеріальне право 
Європейського Союзу

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу; захист виконаних 
порівняльних таблиць.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту. 

ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне цивільне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 



питань;  вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань;  складання 
окремих видів документів.

письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.12. 
Порівняльне трудове 
та соціальне право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.9. 
Міжнародне публічне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративне право          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
слайдових презентацій; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.5. 
Порівняльне 
конституційне право 

Під час лекцій занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 



застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

контрольних робіт у формі 
тестування;  захист 
підготовленого звіту з ІНДЗ;
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ПРН-20. Уміння 
демонструвати 
навики креативно 
вирішувати 
проблеми та 
приймати 
інноваційні 
рішення, мислити 
та застосовувати 
творчі здібності до 
формування 
принципово нових 
ідей, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
активного 
відпочинку та 
ведення здорового 
способу життя

ПП 3.1.2. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ПП 3.1.1. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ОДЗП 1.1.3.Фізичне 
виховання

На практичних заняттях 
застосовуються: 
використання традиційних і 
не традиційних засобів 
фізичного виховання; добір 
засобів і методів з 
урахуванням фізкультурних 
і спортивних інтересів та 
індивідуальних 
особливостей студентів.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: визначення рівня 
оволодіння головними 
елементами фізичного 
виховання через комплексну 
перевірку і оцінку 
необхідних знань, 
практичних умінь, загально-
фізичної спортивно-
технічної підготовленості 
студентів; виконання 
контрольних нормативів.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі заліку

А 4.1. Атестація Проблемний виклад 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

письмове чи електронне 
тестування

ОДПП 1.2.19. Курсові 
роботи

проблемний виклад 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

підсумоквий контроль у 
формі публічного захисту

ПРН-16. Здатність 
надавати 
консультації щодо 
можливих способів 
захисту прав та 
інтересів клієнтів 
на національному і 
міжнародному 
рівнях у різних 
правових ситуаціях

ПП 3.1.2. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ПП 3.1.1. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 



ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою; тренінги; 
кейсметод

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове(у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів 
процесуальних документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.17. 
Міжнародне приватне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу; 
проходження онлайн 
тренінгів за тематикою 
дисципліни.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ПРН-10. Уміння 
передбачати 
широкі 
загальносуспільні 
наслідки укладання 
міжнародного 
договору або 
вчинення іншої дії 
дипломатичного 
або міжнародно-
правового 
характеру, 
прийняття 
внутрішньодержав
них нормативно-

ОДПП 1.2.17. 
Міжнародне приватне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 



правових актів виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ПРН-4. Уміння 
здійснювати 
комплексний аналіз 
та оцінку правових 
ситуацій з 
урахуванням 
юридичних, 
соціальних, 
політичних та 
інших факторів

ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративне право          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
слайдових презентацій; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДЗП 
1.1.7.Політологія

Під час лекційних занять 
застосовуються: 1) 
традиційний усний виклад 
змісту теми; 2) слайдові 
презентації.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) 
бліцопитування студентів 
щодо засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу.

ОДЗП 1.1.4.Філософія Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдові 
презентації.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) 
бліцопитування студентів 
щодо засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДЗП 1.1.2.Логіка Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 



обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.9. 
Міжнародне публічне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі усного екзамену.

ОДПП 1.2.12. 
Порівняльне трудове 
та соціальне право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне цивільне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань;  вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань;  складання 
окремих видів документів

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ПП 3.1.1. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

А 4.1. Атестація Проблемний виклад 
матеріалу, дослідницький та 

письмове чи електронне 
тестування



евристичний метод, 
пошуковий метод 

ПП 3.1.2. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ПРН-8. Здатність 
використовувати 
та демонструвати 
результати 
використання 
необхідних 
загальних та 
спеціалізованих 
програмних 
продуктів за 
допомогою 
пошукових систем 
та баз даних

ОДЗП 
1.1.5.Інформатика та 
обчислювальна 
техніка

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На лабораторних та 
практичних заняттях 
застосовуються: виконання 
завдань за допомогою 
комп’ютерної техніки у 
відповідності до тематики 
заняття; дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: перевірки завдань, 
які були виконані студентом 
за допомогою комп’ютерної 
техніки на практичному 
занятті; усне або письмове (у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі заліку (комплексна 
контрольна робота з 
використанням 
комп’ютерних технологій. 

ПРН-7. Здатність 
до самостійної та 
групової роботи, 
отримання 
прийнятного 
результату в 
умовах обмеженого 
часу

А 4.1. Атестація Проблемний виклад 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

письмове чи електронне 
тестування

ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою; тренінги; 
кейсметод

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове(у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів 
процесуальних документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДЗП 1.1.2.Логіка Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену



ПРН-6. Здатність 
самостійно 
планувати та 
здійснювати увесь 
комплекс дій, 
необхідних для 
фахового надання 
юридичної послуги

ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою; тренінги; 
кейсметод

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове(у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів 
процесуальних документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.15. 
Порівняльне 
кримінальне право і 
процес

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
складання та розгляд 
окремих процесуальних 
документів

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
окремих процесуальних 
документів за ситуаційними 
завданнями; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу; 
проходження онлайн 
тренінгів за тематикою 
дисципліни.

ПРН-5. Здатність 
здійснювати 
професійну 
діяльність на 
основі етичних 
принципів, 
дотримання прав 
людини, сприяння 
вирішенню проблем

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 



окремих видів документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу; 
проходження онлайн 
тренінгів за тематикою 
дисципліни.

ОДПП 1.2.1. Теорія 
держави і права

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
здобувачів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове опитування (у 
тому числі тестове) 
опитування студентів на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у форматі 
тестування; захист 
підготованого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу;
Підсумковий поточний 
контроль за перший семестр 
проводиться у формі заліку, 
за другий – екзамену.

ПРН-3. Здатність 
демонструвати 
практичні навички 
застосування норм 
міжнародного, 
матеріального та 
процесуального 
права щодо 
правовідносин у 
визначених 
міжнародно-
правових ситуаціях

ПП 3.1.2. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики

ПП 3.1.1. Навчальна 
практика

Практичний (практичні та 
ситуаційні завдання), 
наочний метод 
(ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження), 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

Оцінювання результатів 
виконання програми 
навчальної практики 
керівниками (від бази 
практики та університету), 
оцінювання захисту звіту з 
виробничої практики 
комісією 

ОДПП 1.2.18. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою; тренінги; 
кейсметод;

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове(у 
тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів 
процесуальних документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.17. 
Міжнародне приватне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських та 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 



практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою.

засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ПРН-2. Здатність 
демонструвати 
знання та глибоке 
розуміння фактів, 
джерел, принципів, 
доктрин, теорій, 
механізмів, 
пов’язаних із 
явищами та 
процесами у 
міжнародному 
середовищі

А 4.1. Атестація проблемний виклад 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

письмове чи електронне 
тестування

ОДПП 1.2.13. 
Порівняльне цивільне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань;  вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань;  складання 
окремих видів документів

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.12. 
Порівняльне трудове 
та соціальне право 

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.9. 
Міжнародне публічне 
право

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі усного екзамену.



ОДПП 1.2.7. 
Порівняльне 
адміністративне право          

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація; дискусія.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни може 
проводитися у формах: усне 
або письмове (у тому числі 
тестове) бліц-опитування 
студентів щодо засвоєння 
матеріалу попередньої 
лекції; усне або письмове (у 
тому числі тестове) 
опитування на семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання та обговорення 
слайдових презентацій; 
захист підготовленого 
публічного виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.6. 
Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; презентація 
виконаних есе за завданою 
тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів документів; 
захист підготовленого 
публічного виступу; 
проходження онлайн 
тренінгів за тематикою 
дисципліни.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену.

ОДПП 1.2.5. 
Порівняльне 
конституційне право 

Під час лекцій занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування;  захист 
підготовленого звіту з ІНДЗ;
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДПП 1.2.4. Правничі 
системи сучасності

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

знань студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу. Підсумковий 
семестровий контроль 
проводиться у формі іспиту. 

ОДЗП 
1.1.7.Політологія

Під час лекційних занять 
застосовуються: 1) 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 



традиційний усний виклад 
змісту теми; 2) слайдові 
презентації.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) 
бліцопитування студентів 
щодо засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу.

ОДЗП 1.1.4.Філософія Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдові 
презентації.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) 
бліцопитування студентів 
щодо засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове(у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДЗП 1.1.2.Логіка Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань; 
презентація виконаних есе 
за завданою тематикою

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену

ОДЗП 1.1.1. 
Економічна теорія

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; повідомлення 
про виконання 
індивідуальних завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену. 

ПРН-1. Здатність 
досліджувати 
ситуації, факти 
та проблеми у 

ОДПП 1.2.2. Історія 
держави і права 
України та зарубіжних 
країн

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 



світовому соціумі з 
метою пояснення, 
прогнозування, та 
регулювання 
політико-правових 
процесів

презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань.

(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі іспиту

ОДЗП 
1.1.7.Політологія

Під час лекційних занять 
застосовуються: 1) 
традиційний усний виклад 
змісту теми; 2) слайдові 
презентації.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються:  дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; повідомлення про 
виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) 
бліцопитування студентів 
щодо засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; захист 
підготовленого звіту про 
виконання ІНДЗ; захист 
підготовленого публічного 
виступу

ОДЗП 1.1.1. 
Економічна теорія

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми; слайдова 
презентація.
На семінарських та 
практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; вирішення 
ситуаційних завдань, 
кейсметод; повідомлення 
про виконання 
індивідуальних завдань.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне або письмове 
(у тому числі тестове) бліц-
опитування студентів щодо 
засвоєння матеріалу 
попередньої лекції; усне або 
письмове (у тому числі 
тестове) опитування на 
семінарських заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі екзамену. 

ПРН-9. Здатність 
вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовою (з 
числа офіційних 
мов Європейського 
Союзу та/або 
держав ОЕСР) як 
усно, так і 
письмово, 
правильно 
вживаючи 
правничу 
термінологію

А 4.1. Атестація проблемний виклад 
матеріалу, дослідницький та 
евристичний метод, 
пошуковий метод 

письмове чи електронне 
тестування

ОДЗП 1.1.9. Друга 
іноземна мова

На практичних заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань у формі діалогів та 
полілогів; монологічне 
підготовлене та 
непідготовлене мовлення 
відповідно до ситуаційних 
завдань; лексичні диктанти; 
переклад професійно-
орієнтованих іншомовних 
джерел в усній та письмовій 
формах; роздатковий 
матеріал, аудіо - та 
відеозаписи.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне опитування 
виконання тестових та 
письмових завдань на 
практичних заняттях; 
виконання поточних та 
підсумкових контрольних 
робіт у письмовій та у 
тестовій формах; підготовка 
усних та аудіовізуальних 
презентацій; захист 
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі заліків та екзамену

ОДЗП 1.1.8. Іноземна 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Під час практичних занять 
застосовуються: 
комунікативний метод;  

Поточний контроль якості 
знань студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 



інтерактивний метод; метод 
рольової гри;  метод 
проектів.

формах: усне опитування на 
практичних заняттях; 
виконання поточних 
контрольних робіт у формі 
тестування; складання 
окремих видів документів за 
ситуаційними завданнями; 
написання листів, творів, 
переказів, диктантів; 
підготовка презентацій, 
доповідей. 
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі заліку, екзамену з 
використанням тестових 
технологій, у тому числі 
комп’ютерних

ОДЗП 1.1.6.Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Під час лекційних занять 
застосовуються: 
традиційний усний виклад 
змісту теми;  слайдова 
презентація.
На семінарських заняттях 
застосовуються: дискусійне 
обговорення проблемних 
питань; ситуаційні 
завдання; побудова логічних 
схем; розрахункові вправи; 
редагування фахових 
текстів; публічні виступи;  
роздатковий матеріал.

Поточний контроль знань 
студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формах: усне опитування на 
практичних, семінарських 
заняттях; виконання 
поточних контрольних робіт 
у формі тестування; 
складання окремих видів 
документів за ситуаційними 
завданнями; робота із 
словниками; опрацювання 
фахової термінології; робота 
із фаховими науковими 
текстами: редагування, 
коректування 
словосполучень, речень, 
текстів; захист 
підготовленого публічного 
виступу.
Підсумковий семестровий 
контроль проводиться у 
формі заліку та екзамену.

 


