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Голові Хмельницької обласної ради 

М.В. Загородному 

 

 

Звіт про діяльність Хмельницького університету  

управління та права  у 2015 році 

 

Хмельницький університет управління та права – вищий державний 

навчальний заклад, в якому функціонують факультети: юридичний, 

управління та економіки, заочний. Щороку університет зміцнює свій 

кадровий потенціал (працює 17 докторів наук, 15 професорів, 76 кандидатів 

наук, 51 доцент), поліпшується матеріально-технічна база. В університеті 

працюють юридична клініка, наукові студентські гуртки, Студентсько-

аспірантське наукове товариство. Започаткована практика проведення 

щорічних Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, в яких беруть участь 

представники наукових шкіл з країн ближнього та дальнього зарубіжжя. В 

університеті здійснюється видання одного із найпопулярніших в Україні 

наукового журналу «Університетські наукові записки». Викладачами та 

науковцями університету підготовлено низку монографій і підручників на 

правову, економічну та управлінську тематику. При університеті діє 

Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. 
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Приймальна комісія 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 9 січня 2013 року № 12, Положення про приймальну 

комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом університету від 29 січня 2013 року № 44/13, з метою проведення 

якісного набору студентів для навчання в університеті у 2015 році наказом 

ректора від 31 січня 2015 року № 38/15 (зі змінами, затвердженими наказами 

ректора від 24 червня 2015 року № 343/15) була створена приймальна комісія 

у складі: 

керівництва приймальної комісії:  

голова приймальної комісії – ректор університету, доктор юридичних 

наук, професор Омельчук О.М.; 

перший заступник голови приймальної комісії – перший проректор з 

наукової роботи, доктор історичних наук, доцент Місінкевич Л.Л.; 

заступник голови приймальної комісії – проректор з навчальної роботи, 

кандидат історичних наук, доцент Чорний Л.І.; 

відповідальний секретар приймальної комісії – доцент кафедри 

кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук  

Крушинський С.А.; 

перший заступник відповідального секретаря приймальної комісії – 

завідувач кафедри міжнародного та європейського права, кандидат 

юридичних наук, доцент Посикалюк О.О.; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на юридичний факультет – заступник декана юридичного 

факультету, кандидат юридичних наук Захарчук В.М.; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на спеціальність 8.15010002 Державна служба – керівник відділу 
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магістратури зі спеціальності Державна служба, кандидат наук з державного 

управління Підлісна Т.В.; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на напрям підготовки 6.030601 Менеджмент, спеціальності 

7.03060101 Менеджмент організацій та 8.18010018 Адміністративний 

менеджмент факультету управління та економіки – старший викладач 

кафедри мовознавства Молотай С.М.; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на заочний факультет – старший викладач кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Рижук І.В.; 

а також тринадцяти членів приймальної комісії. 

У своїй діяльності приймальна комісія керувалась Умовами прийому 

до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 (далі – 

Умови прийому), Правилами прийому до вищого державного навчального 

закладу Хмельницького університету управління та права у 2015 році, 

затверджених Вченою радою університету 27 листопада 2014 року, протокол 

№ 4 (зі змінами, затвердженими Вченою радою університету 22 грудня 2014 

року, протокол № 5 та 15 червня 2015 року, протокол № 11) (далі – Правила 

прийому).  

Для забезпечення діяльності приймальної комісії наказами по 

університету були створені функціональні підрозділи приймальної комісії, 

зокрема: 

– відбіркові комісії факультету управління та економіки, юридичного і 

заочного факультетів; 

– предметні екзаменаційні комісії: 

• з історії України; 

• з української мови та літератури; 

• з математики; 

• з іноземної мови; 
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– комісії для проведення співбесід: 

• з історії України; 

• з математики; 

– фахові атестаційні комісії; 

– апеляційна комісія; 

– група інформаційного забезпечення роботи приймальної комісії; 

– уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв. 

Прийом документів від вступників здійснювався згідно зі строками 

визначеними Умовами прийому і Правилами прийому. Строки прийому 

документів від абітурієнтів за різними напрямами підготовки та 

спеціальностями відображено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
 

Строки прийому документів від абітурієнтів  

Хмельницького університету управління та права у 2015 р. 

 

№ 

з/п 

Галузі знань, ліцензовані 

напрями підготовки 

(спеціальності) 

Рівень  

отримуваної освіти 

Початок 

прийому 

документів 

Завершення 

прийому 

документів 

1. 

Галузь знань  

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

Напрям підготовки 

6.030601 Менеджмент 

Бакалавр 

(на основі повної 

загальної середньої 

освіти) 

д.ф. 10.07.2015 02.08.2015 

2. 

Галузь знань  

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

Напрям підготовки 

6.030601 Менеджмент 

Бакалавр 

(на основі неповної  

вищої освіти) 

д.ф. 10.07.2015 24.07.2015 

3. 

Галузь знань  

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

Спеціальність 7.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування  

Спеціаліст 

(на основі ОР бакалавра) 
д.ф. 06.07.2015 01.08.2015 

4. 

Галузь знань 1801  

Специфічні категорії 

Спеціальність 8.18010018 

Адміністративний 

менеджмент 

Магістр 

(на основі ОР бакалавра, 

магістра, ОКР 

спеціаліста) 

д.ф. 06.07.2015 01.08.2015 

з.ф. 06.07.2015 01.08.2015 

5. 

Галузь знань 1501  

Державне управління 

Спеціальність 8.15010002 

Державна служба 

Магістр 

(на основі ОКР 

спеціаліста або ОР 

магістра) 

д.ф. 01.06.2015 15.07.2015 

з.ф. 01.06.2015 15.07.2015 

6. 
Галузь знань  

0304 Право  

Бакалавр 

(на основі повної 
д.ф. 10.07.2015 02.08.2015 
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Напрям підготовки  

6.030401 Право 

загальної середньої 

освіти) 
з.ф. 15.07.2015 14.08.2015 

7. 

Галузь знань  

0304 Право  

Напрям підготовки  

6.030401 Право 

Бакалавр 

(на основі неповної  

вищої освіти) 

д.ф. 10.07.2015 24.07.2015 

з.ф. 06.07.2015 01.08.2015 

8. 

Галузь знань  

0304 Право 

Спеціальність  

7.03040101 Правознавство 

Спеціаліст 

(на основі ОР бакалавра) 

д.ф. 06.07.2015 01.08.2015 

з.ф. 06.07.2015 01.08.2015 

Спеціаліст 

(на основі ОКР спеціаліста 

або ОР магістра за іншою 

спеціальністю) 

з.ф. 01.08.2015 25.08.2015 

9. 

Галузь знань 0304 Право 

Спеціальність  

8.03040101 Правознавство 

Магістр  

(на основі ОР бакалавра, 

ОКР спеціаліста) 

д.ф. 06.07.2015 01.08.2015 

з.ф. 17.07.2015 08.08.2015 
 

 

Вступ до університету на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки бакалавра здійснювався за конкурсом на підставі 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджених 

сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти з предметів 

вступних випробувань: 

– для абітурієнтів, що вступали на 1-й курс юридичного факультету – з 

історії України, української мови і літератури та іноземної мови;  

– для абітурієнтів, що вступали на 1-й курс факультету управління та 

економіки – з математики, української мови і літератури та історії України; 

– для абітурієнтів, що вступали на 1-й курс заочного факультету – з 

історії України, української мови і літератури та іноземної мови.  

Профільними предметами вступних випробувань були визначені: для 

вступу на юридичний і заочний факультети – історія України, на факультет 

управління та економіки – математика.  

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на 

навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, 

характеризується показниками наведеними в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на навчання за 

освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра 

Показники 
Юридичний 

факультет 

Факультет 

управління та 

економіки  

Заочний 

факультет  
Разом 

Подано заяв  

з них від: 
340 214 27 581 

абітурієнтів, які мають право 

вступати до університету поза 

конкурсом 
5 4 х 9 

Зараховано 

з них: 
92 53 20 165 

поза конкурсом 4 3 х 7 

на бюджетну форму навчання 30 30 х 60 

на контрактну форму навчання 62 23 20 105 

 

Вступ до університету здійснювався за конкурсом незалежно від 

джерел фінансування навчання з урахуванням кількості балів з предметів 

вступних випробувань, зазначених у сертифікатах Українського центру 

оцінювання якості освіти та середнього балу додатку до атестата (диплома), 

помножених на відповідні коефіцієнти. 

Порівняльні показники вступної кампанії 2013, 2014 та 2015 р. щодо 

чисельності бажаючих вступити на навчання та чисельності абітурієнтів, які 

фактично були зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра, відображені на рис. 1 та рис. 2.  
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Рис. 1. Кількість поданих заяв для навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра 
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Рис. 2. Чисельність зарахованих на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра 



 10 

Наведені дані свідчать, що в 2015 році порівняно із попереднім роком 

спостерігається зменшення чисельності поданих заяв для участі у конкурсі на 

усі факультети: на юридичний – на 271 заяву (44 %), на факультет управління 

та економіки – на 6 заяв (3 %), заочний факультет – на 23 заяви (46 %). При 

цьому, кількість зарахованих осіб: на юридичний факультет – зменшилася на 

15 осіб, а на факультет управління та економіки і заочний факультет 

збільшилася – на 2 і 1 особи відповідно.  

Показники конкурсних балів для вступу на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра характеризуються даними, 

наведеними в табл. 3. 
 

Таблиця 3 

Показники конкурсних балів для вступу на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра 

 

Показники 
Юридичний 

факультет 

Факультет 

управління  

та економіки 

Заочний 

факультет 

Найвищий конкурсний бал 193,46 189,14 166,135 

Найнижчий конкурсний бал 111,055 115,335 125,85 

Середній конкурсний бал 155,894 156,89 149,541 

Прохідний конкурсний бал на 

бюджетну форму навчання 
166,17 162,28 - 

Прохідний конкурсний бал на 

контрактну форму навчання 
111,055 126,045 125,85 

 

Відповідно до Правил прийому до Хмельницького університету 

управління та права у 2015 році 3 абітурієнта відділення підготовки фахівців 

заочного факультету були рекомендовані до зарахування за конкурсом за 

наслідками вступних випробувань, які проходили в університеті. 

Інформація про подані заяви за усіма напрямами підготовки та 

спеціальностями вносилася до Єдиної електронної бази з питань освіти і 

надалі розміщувалася в інформаційній системі «Конкурс», а також 

оприлюднювалася на інформаційному стенді приймальної комісії. Тому 
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кожен абітурієнт мав можливість відслідкувати свій стан у рейтинговому 

списку абітурієнтів.  

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на базі 

неповної вищої освіти характеризується показниками наведеними в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на базі неповної 

вищої освіти  

 

Показники 
Юридичний 

факультет 

Факультет 

управління 

та економіки 

Заочний 

факультет 
Разом 

Подано заяв  14 х 12 26 

Зараховано 11 х 7 18 

Прохідний бал на 

навчання  
294,3 х 299,9 х 

 

Слід зауважити, що порівняно із минулим роком, чисельність 

бажаючих вступити на заочний факультет на базі неповної вищої освіти 

(молодші спеціалісти-юристи) зменшилась на 4 особи, на юридичний 

факультет – не змінилась.  

Вступні випробування при прийомі на п’ятий курс юридичного 

факультету і факультету управління та економіки, на шостий курс відділення 

підготовки фахівців заочного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста на базі ступеня бакалавра проводились у формі письмового 

тестування. 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих для 

навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, 

характеризується показниками, наведеними в табл. 5. 
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Таблиця 5 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих для навчання за 

освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста 

 

Назви показників 
Юридичний 

факультет 

Факультет 

управління 

та економіки  

Заочний 

факультет  
Разом 

Подано заяв  

з них від: 
124 31 112 267 

абітурієнтів, які мають право вступати 

до університету поза конкурсом 
5 х х 5 

Зараховано: 

з них: 
82 29 78 189 

поза конкурсом 3 х х 3 

на бюджетну форму навчання 15 29 х 44 

на контрактну форму навчання 67 х 78 145 
Прохідний конкурсний бал на 

бюджетну форму навчання 
354,4 293,8 х х 

Прохідний конкурсний бал на 

контрактну форму навчання 
298,6 х 271,8 х 

 

Динаміка зміни чисельності абітурієнтів, які вступали на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста у 2015 р. порівняно 

із 2013 і 2014 р.р., та зарахованих осіб подана на рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Кількість поданих заяв для навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки спеціаліста 
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Рис. 4. Чисельність зарахованих на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки спеціаліста 

Абітурієнти, які вступали на юридичний та заочний факультети для 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з галузі 

знань 0304 Право спеціальністю 8.03040101 Правознавство проходили 

вступні випробування у формі екзаменів за тестовими технологіями з 

правознавства та іноземної мови. 

Абітурієнти, які вступали на факультет управління та економіки для 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з галузі 

знань 1801 Специфічні категорії спеціальністю 8.18010018 Адміністративний 

менеджмент проходили вступні випробування у формі екзаменів за 

тестовими технологіями з дисциплін менеджменту та іноземної мови.  

Конкурсний відбір вступників на навчання за денною та заочною 

формами за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з галузі 

знань 1501 Державне управління спеціальністю 8.15010002 Державна служба 

здійснювався на підставі складання вступних випробувань у формі екзаменів 

за тестовими технологіями з основ держави і права, основ економіки, 

іноземної мови та у формі співбесіди з питань державного управління. 
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Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на 

факультети університету для навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістрів, характеризується показниками наведеними в табл. 6. 

 

Таблиця 6 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на факультети 

університету для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів 

Назви 

показників 

Юридичний 

факультет 

Спеціальність 

8.03040101 

Правознавство 

денна форма 

Факультет управління та економіки Заочний 

факультет 

Спеціальність 

8.03040101 

Правознавство 

заочна 

форма 

Разом 

Спеціальність 

8.18010018 

Адміністративний 

менеджмент 

Спеціальність 

8.15010002  

Державна служба 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Подано 

документів: 
113 36 33 24 31 56 293 

Зараховано: 

з них: 
30 10 22 22 30 28 142 

за кошти 

бюджету 
15 х х х 30 х 45 

Прохідний бал 

на бюджетну 

форму навчання 
528,85 х х х 737,9 х х 

Прохідний бал 

на контрактну 

форму навчання 
519,15 441,3 407,9 721,2 х 427,5 х 

 

Загальна кількість заяв, поданих для участі у конкурсі на навчання за 

ступенем магістра, порівняно з 2014 р. збільшилася на 94 заяви (47 %). 

Вступні випробування при прийомі на відділення перепідготовки 

спеціалістів заочного факультету для здобуття другої вищої освіти за 

спеціальністю 7.03040101 Правознавство проводились у формі письмового 

екзамену за тестовими технологіями з основ правознавства. 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, які зараховані на 

відділення перепідготовки спеціалістів заочного факультету для здобуття 

другої повної вищої юридичної освіти за освітньо-професійною програмою 

перепідготовки спеціаліста, характеризується показниками, наведеними в 

табл. 7. 
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Таблиця 7 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на відділення 

перепідготовки спеціалістів заочного факультету для здобуття другої повної 

вищої юридичної освіти за освітньо-професійною програмою перепідготовки 

спеціаліста 

Назви показників 
Заочний факультет (спеціальність 

7.03040101 Правознавство) 

Подано документів 32 

Зараховано 31 

 

Порівняно із минулим роком чисельність абітурієнтів зменшилась на 5 

осіб, а чисельність зарахованих – на 4 особи. 

В цілому до університету за час проведення вступної кампанії  

2015 р. було прийнято від абітурієнтів 1199 заяв (що на 214 заяв (15,1 %) 

менше рівня минулого року), зараховано на навчання 545 студента (що на 24 

студентів, або 4,6 % більше рівня минулого року).  

Інформація щодо заповнення вільних ліцензованих місць наведена  

в табл. 8. 

Таблиця 8 

Інформація щодо заповнення ліцензованих місць  

в ході вступної кампанії 2015 р. 

№ 

з/п 

Галузі знань, 

ліцензовані напрями 

підготовки 

(спеціальності) 

Рівень  

отримуваної освіти 

Кількість 

ліцензованих 

місць 

Фактична 

чисельність 

зарахованих 

студентів 

Кількість 

незаповне-

них вільних 

ліцензованих 

місць 

1. 
Напрям підготовки 

6.030601 Менеджмент 
Бакалавр д.ф. 75 53 22 

2. 
Напрям підготовки  

6.030401 Правознавство 
Бакалавр 

д.ф. 130 92 38 

з.ф. 100 20 80 

5. 

Спеціальність 

7.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Спеціаліст д.ф. 75 29 46 
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Продовження табл. 8 

6. 

Спеціальність  

7.03040101 

Правознавство 

Спеціаліст 
д.ф. 100 82 18 

з.ф. 100 78 22 

Спеціаліст 

(перепідготовка) 
з.ф. 50 31 19 

7. 

Спеціальність  

8.18010018 

Адміністративний 

менеджмент 

Магістр 
д.ф. 30 10 20 

з.ф. 30 22 8 

8. 

Спеціальність  

8.15010002  

Державна служба 

Магістр 
д.ф. 30 22 8 

з.ф. 30 30 0 

9. 

Спеціальність  

8.03040101 

Правознавство 

Магістр 
д.ф. 30 30 0 

з.ф. 30 28 2 

Разом 810 527 283 

 

Наведена в табл. 8 інформація свідчить, що незаповненими залишилось 

283 ліцензованих місця (або 34,9 % від загальної кількості).  

Разом з тим, додатково вдалося заповнити 7 вільних місць на 3 курсі 

заочного факультету і 11 вільних місць на 3 курсі юридичного факультету за 

рахунок зарахування абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста. 
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Факультет управління та економіки 

Організація навчального процесу на факультеті управління та 

економіки у звітному періоді здійснювалась відповідно до плану. Зокрема, 

вчасно були розроблені та затверджені графіки навчального процесу, 

розподілене навчальне навантаження. 

На факультеті проводилася підготовка фахівців освітнього рівня 

Бакалавра за напрямом підготовки Менеджмент, освітньо-кваліфікаційного 

рівня Спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій і 

адміністрування», та освітнього рівня Магістра за спеціальностями 

«Адміністративний менеджмент» і «Державна служба» (обидві спеціальності 

за денною та заочною формами навчання). Загальна чисельність студентів 

станом на 1 грудня 2015 р. становить – 383 особи (у 2014 р. – 371 особа, у 

2013 р. – 418 осіб, 2012 р. – 422 особи).  

За результатами атестації у 2015 році присвоєно відповідну 

кваліфікацію 144 фахівцям: дипломи отримали: 49 бакалаврів, 14 

спеціалістів, 81 магістр, з них 25 осіб (17 % випускників) продемонстрували 

високу успішність та склали атестацію на «відмінно», внаслідок чого 

отримали дипломи з відзнакою (у 2014 р. – 27 осіб або 16 %). Виходячи з 

цього, можна констатувати відповідність рівня підготовки бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів вимогам до професійної підготовки фахівців 

відповідних рівнів. 

Навчальні досягнення студентів постійно знаходяться в центрі уваги 

деканату, навчального відділу та кафедр факультету. На їх засіданнях 

ретельно аналізується стан поточної успішності, проведення модульного 

контролю, результатів проходження та захисту звітів з практики 

(стажування), підсумки заліково-екзаменаційних сесій, атестації, в тому числі 

хід виконання та захисту кваліфікаційних робіт. 

Протягом звітного періоду пріоритетом роботи на факультеті 

управління та економіки залишалося дотримання стандартів вищої освіти, 
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вимог Міністерства освіти і науки України, забезпечення високої якості 

навчального процесу, запровадження активних форм навчання студентів.  

До складу факультету управління та економіки входить 5 кафедр:  

 кафедра державного управління та місцевого самоврядування; 

 кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів; 

 кафедра математики, статистики та інформаційних технологій; 

 кафедра мовознавства; 

 кафедра фізичного виховання. 

На факультеті приділяється значна увага кадровому складу кафедр. 

Так, з 01 вересня 2015 р. на 5 кафедрах факультету управління та економіки 

навчальний процес забезпечують 48 науково-педагогічних працівників (з них 

7 докторів наук (у тому числі 6 професорів), 1 – професор університету; 25 

кандидатів наук (з них 17 доцентів і 1 старший науковий співробітник). У 

поточному році колектив підвищив свій науковий рівень завдяки захисту 

дисертацій та отриманню дипломів кандидатів наук з державного управління 

викладачем кафедри державного управління та місцевого самоврядування 

Пундою Анастасією В’ячеславівною та асистентом цієї ж кафедри Шевчук 

Інною Володимирівною, а також присудженню вченого звання професора 

завідувачу кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Кулиничу Роману Омеляновичу. Колектив факультету управління та 

економіки сформований з високопрофесійних, відповідальних, творчих 

науковців і педагогів. 63 % науково-педагогічних працівників мають стаж 

педагогічної роботи більше 10 років. Основна частина науково-педагогічних 

працівників залишається стабільною. 

Відповідальною за підготовку фахівців освітнього рівня магістра за 

спеціальностями Адміністративний менеджмент та Державна служба є 

кафедра державного управління та місцевого самоврядування. У 

навчальному процесі на факультеті управління та економіки у 2014-2015 н.р. 

брали участь 19 штатних науково-педагогічних працівників кафедри, з них 4 

доктори та 9 кандидатів наук. За 2014-2015 н.р. науково-педагогічними 
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працівниками кафедри було виконано 7239,28 години навчального 

навантаження, забезпечено викладання 41 навчальної дисципліни, 

керівництво практиками, курсовими, дипломними та магістерськими 

роботами студентів 2,3,4,5 курсів, магістратур за спеціальністю 

«Адміністративний менеджмент» та «Державна служба» денної та заочної 

форм навчання факультету управління та економіки. 

Методичне навантаження склало 6643,22 годин, в тому числі науково-

педагогічними працівниками кафедри було розроблено та оновлено 27 

програм, 40 робочих програм та 7 методичних рекомендацій для вивчення 

навчальних дисциплін.  

На кафедрі здійснювалась наукова робота загальним обсягом 9332,2 

год. Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри: 

 стали авторами 10 наукових статей, 2 монографій і колективних 

монографій, 3 навчальних посібників, 1 інформаційно-довідкового видання 

та 10 тез доповідей;   

 надали 2 відзиви на автореферати дисертацій;  

 виступили керівниками 25 наукових робіт студентів;  

 прорецензували 2 наукові статті та 1 навчальний посібник;  

 взяли участь у 42 міжнародних, всеукраїнських та 

університетських науково-практичних заходах;  

 підготували 1 відгук офіційного опонента. 

Професор кафедри Щепанський Е.В. здійснює написання дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, доцент 

кафедри Баюк М.І. – кандидата історичних наук, старший викладач  

Требик Л.П. – кандидата наук з державного управління. 

24 квітня 2015 року кафедрою було організовано круглий стіл на тему: 

«Реформування державного управління в умовах Європейської інтеграції 

України виклики для молоді». Кафедра виступає співорганізатором 

Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення та 
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розвиток місцевого самоврядування в Україні», яка щорічно проводиться  

7 грудня. 

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали також 

організаційну роботу, зокрема 5 були членами вченої ради університету, 4 – 

методичної ради університету. Молоді викладачі кафедри систематично 

беруть участь у засіданнях методичного семінару університету (ПідліснаТ.В., 

Граматович Ю.В., Пунда А.В., Шевчук І.В.). 

На кафедрі успішно функціонує науковий гурток «Нові механізми 

регіонального розвитку» (керівник – кандидат економічних наук, доцент 

Щепанський Е.В.) 

7 науково-педагогічних працівників кафедри (Щепанський Е.В., 

Ковтун І.Б., Савицький В.Т., Гаман Т.В., Пила В.І., Чмир О.С., Довгань В.І.) 

виконували обов’язків членів редакційної колегії наукового часопису 

“Вісник Хмельницького університету управління та права” – 

“Університетські наукові записки”. 

Щепанським Е.В. здійснювалось керівництво футбольною секцією. 

Брали участь у роботі приймальної комісії університету у 2015 р. 

Щепанський Е.В., Терещенко Т.В., Ковтун І.Б., Підлісна Т.В., Пунда А.В. 

Колектив кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів 

включає 12 науково-педагогічних працівників, з них 1 доктор наук, професор 

та 8 кандидатів наук, доцентів, які забезпечують фундаментальну наукову, 

професійну та практичну підготовку студентів з 45 дисциплін на трьох 

факультетах університету.  

Науково-педагогічними працівниками кафедри 8 жовтня 2015 року 

організовано роботу ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах 

глобалізації», у якій взяли участь 33 доктори з різних галузей наук; 74 

кандидати наук; 10 практикуючих спеціалістів і фахівців департаментів та 

управлінь обласних і районних адміністрацій, керівники підприємств і 

установ і їх структурних підрозділів; слухачі магістратури та студенти. 
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9 жовтня 2015 року кафедрою організовано та проведено круглий стіл 

на тему: “Перспективи розвитку вищої освіти в умовах євроінтеграції”, де 

були розглянуті актуальні проблемні питання, що стосуються багатьох 

аспектів життєдіяльності вищих навчальних закладів. В результаті 

обговорень розроблено практичні рекомендації спрямовані на їх вирішення.  

Крім того, кафедрою спільно із Студентським бізнес-центром 30 квітня 

2015 р. організовано роботу круглого столу «Перспективи розвитку 

молодіжного підприємництва у Хмельницькій області» та 26 листопада 

2015 р. – бізнес-форуму «Бізнес в Польщі – переваги та перспективи». 

10-11 лютого 2015 року за сприяння кафедри відбувся перший 

"Кадровий марафон", учасниками якого стали 20 студентів 3–5 курсів 

факультету управління та економіки, активні представники місцевої HR-

спільноти та науково-педагогічні працівники університету. 

Загалом, науково-педагогічними працівниками кафедри за 2015 р. 

підготовлено 14 наукових статей, взято участь у 24 внутрішньо-

університетських, всеукраїнських і міжнародних наукових заходах, 

прорецензовано 1 монографію, 5 авторефератів та 6 наукових статей, 11 

програм навчальних дисциплін. Підготовлено 2 відгуки на наукові розробки 

для присудження Державної премії України у галузі науки і техніки та відгук 

на цикл наукових праць молодих учених для присудження їм Премії 

Президента України. 

На кафедрі функціонують 4 наукових гуртки, за результатами роботи в 

яких 52 студентами підготовлено доповіді на Щорічну звітну наукову 

конференцію студентів ХУУП. Крім цього студентами факультету 

управління та економіки під керівництвом науково-педагогічних працівників 

кафедри було підготовлено 4 наукові роботи до участі у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та відповідно взято у 

ньому участь. Також, за сприяння кафедри, студенти факультету управління 

та економіки взяли участь у другому етапі Всеукраїнських студентських 

олімпіад з дисципліни «Менеджмент».  
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У 2015 р. кафедра менеджменту продовжила традицію щорічного 

проведення Економічного турніру між студентами 3 і 4 курсів та змагань з 

«Моделювання бізнес-процесів та прийняття управлінських рішень».  

У поточному році продовжувалося написання докторських дисертацій 

к.е.н., доцентами Плішкою Т. П. та Ковальчук В. В., а також дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Крушинською А.В., 

Мазур О.В. та Самарічевою Т.А. 

Представники кафедри беруть активну участь також у науковій роботі 

поза університетом, зокрема професор Синчак В.П. є членом спеціалізованої 

вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) економічних наук.  

На кафедрі мовознавства працює 8 науково-педагогічних працівників (у 

тому числі: 2 кандидати філологічних наук, доценти, 1 кандидат історичних 

наук, 5 старших викладачів). 

Кафедра забезпечує викладання української, англійської, німецької та 

латинської мов для студентів трьох факультетів університету. Викладачі 

кафедри також займаються перекладом документів, наукових статтей, листів, 

технічної документації для різних структурних підрозділів університету. 

Викладачами кафедри за звітний період виконано значний обсяг 

методичної роботи, фактичний зміст якої становить навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення навчального процесу відповідними 

нормативними документами. Результатом такої роботи є: 8 програм 

навчальних дисциплін, 22 робочі програми, 11 навчально-методичних 

матеріалів, комплекти тестових завдань, модульних завдань, екзаменаційних 

білетів тощо.  

Тематика наукових досліджень викладачів кафедри охоплює широке 

коло проблем у сфері методики викладання іноземних мов, термінознавства, 

фразеології, перекладознавства. Науково-педагогічні працівники кафедри 

взяли участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та круглих столах, 

а саме:  



 23 

 міжнародна наукова конференція «Мова – література – мистецтво: 

когнітивно-семіотичний інтерфейс»; 

 міжнародна наукова конференція «Українська мова і культура у 

загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи»; 

 міжнародний науково-методичний семінар «Розвиток порівняльної 

професійної педагогіки у контексті глобалізацій них та інтеграційних 

процесів»;  

 науково-практичний семінар «Мова і культура як форми людського 

буття і свідомості нації». 

Викладачі кафедри залучались до організації ІІІ університетської 

студентської юридичної конференції «Сучасні збройні конфлікти: 

міжнародно-правова оцінка» (м. Люблін, Університет імені Марії-Кюрі 

Склодовської), були головами та членами журі секційних засідань на ІІІ 

обласній учнівській науково-практичній конференції «Перспективи розвитку 

сучасної науки: погляд юних науковців Хмельниччини». 

Науково-педагогічні працівники кафедри стимулювали активну участь 

обдарованих студентів у VІІ Всеукраїнській науково-практичній 

студентській конференції з іноземних мов «Foreign languages in use: academic 

and professional aspects» (“Іноземні мови: науковий та професійний аспекти”), 

яка відбулась 15 квітня 2015 року. До програми конференції було включено 

52 доповіді. За матеріалами конференції було опубліковано збірник 

студентських наукових праць.  

В університетській студентській олімпіаді з іноземних мов у 2015 році 

взяли участь 30 студентів. Студенти університету також стали призерами  

(ІІІ місце) Міжнародного конкурсу з української мови та літератури  

ім. П. Яцика та учасниками Міжнародного конкурсу з української літератури 

ім. Т. Шевченка. 

За звітний період на кафедрі було укладено 2 словники: 
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 Словник латинської мови на основі навчальної дисципліни «Римське 

приватне право» для студентів юридичних факультетів вищих навчальних 

закладів (розробник С.М. Голуб); 

 Тлумачний словник економічних термінів німецької мови 

(розробник Петренко М.О.). 

Викладачі кафедри займаються рецензуванням авторефератів 

дисертаційних досліджень (1), посібників (3) та студентських наукових робіт 

(5). 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали активну участь у 

виховних заходах, які проводяться в університеті, задіяні у 

профорієнтаційній роботі. Ними були підготовлені та проведені День 

української мови та писемності, виховні бесіди «Латинська мова – скарбниця 

народної мудрості», «Особливості новорічних та різдвяних традицій та свят в 

англомовних країнах», рольові ігри «Влаштування на роботу у американську 

компанію» тощо. 

Науково-педагогічні працівники кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій (2 доктори наук, професори, 3 кандидати наук, з 

них 2 доценти, та 1 старший викладач) виконують навчальне навантаження у  

відповідності до навчальних планів усіх факультетів університету. Всього за 

кафедрою закріплено 18 навчальних дисциплін.  

У 2015 році викладачі кафедри оновили і розробили усі навчально-

методичні комплекси дисциплін, закріплених за кафедрою. Науково-

педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у роботі методичної 

та вченої рад університету, викладають у Центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.  

Кафедра є організатором міжкафедрального методичного семінару на 

тему: «Використання сучасних технічних засобів під час викладання 

іноземних мов» (к.пед.н., доцент Федорчук О.С.), а також університетських 
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олімпіад з навчальних дисциплін «Математика», «Статистика» та 

«Інформаційні технології». 

При кафедрі математики, статистики та інформаційних технологій 

виконується загальнокафедральна наукова тема: “Статистичні методи аналізу 

соціально-економічного розвитку регіонів”, а також загальноуніверситетська 

тема: “Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку України 

як європейської держави” (державний реєстраційний номер 0108U008927). В 

звітному періоді удосконалено індексну методологію (розроблено індексні 

моделі) статистичного вивчення соціально-економічного розвитку регіонів 

України. Вийшло друком сьоме видання підручника «Теорія статистики» 

(автори: д.е.н., професори О.І. Кулинич та Р.О. Кулинич). 

Результатами науково-дослідної роботи у 2015 році став друк 9 

наукових статей у фахових виданнях, в т.ч. 1 статті в виданні Скопус. 

Викладачі кафедри впроваджують результати власних науково-дослідних 

розробок у навчальний процес в університеті, а також у економічну практику 

на підприємствах та установах області. Науково-педагогічні працівники 

кафедри у 2015 році взяли активну участь у 10-ти Всеукраїнських та 

Міжнародних науково-практичних заходах.  

При кафедрі діють три наукових студентських гуртки, в яких беруть 

участь 24 студенти факультету управління та економіки. 

При кафедрі традиційним є проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного 

розвитку”, яка включена у перелік наукових заходів вищих навчальних 

закладів системи Міністерства освіти і науки України. 

Традиційною є участь студентів факультету управління та економіки в 

щорічній Всеукраїнській олімпіаді з навчальної дисципліни «Статистика». У 

2015 р. студенти 2 курсу факультету управління та економіки Муравський П., 

Тишковська А. та Рябцева В. зайняли високі місця, а Муравський П. переміг 

у номінації «Володіння статистичною методологією». 
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Кафедра фізичного виховання у 2015 р. продовжувала пропаганду 

здорового способу життя як серед студентів, так і серед викладачів.  

В університеті працює 7 спортивних секцій: футбольна, настільного 

тенісу, волейболу (юнаки і дівчата) і баскетболу (юнаки і дівчата), армспорт. 

Для своєї діяльності кафедра фізичного виховання має змогу 

використовувати літній комплексний ігровий майданчик (волейбольний, 

баскетбольний, міні-футбольний) та спортивну кімнату у гуртожитку. Обсяг 

факультативних годин для занять в спортивних секціях у 2015 р. склав 840 

годин. 

За результатами ХІІІ Спартакіади університету І місце виборов IV курс 

факультету управління та економіки, на ІІ місці – ІІІ курс факультету 

управління та економіки, на ІІІ місці – IV курс юридичного факультету.  

За сприяння кафедри фізичного виховання університет є постійним 

учасником міської Спартакіаді серед вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня 

акредитації. За підсумками 2014-2015 рр. команда університету посіла 

IIІ загальнокомандне місце. 

У 2015 р. баскетбольна команда стала чемпіоном міста зі стрітболу, 

срібним призером обласного чемпіонату серед чоловічих команд, а також 

здобула ІІ місце в обласній студентській лізі. Футболісти, як учасники 

чемпіонату міста, зайняли 6 місце. Дівоча команда з волейболу (тренер  

Янков С.В.) здобула третє місце у міській спартакіаді. Студентська команда 

університету з більярду стала чемпіоном міста серед вищих навчальних 

закладів. У цих змаганнях студентка 3 курсу факультету управління та 

економіки Льохіна Т. стала срібним призером в особистому заліку. В 

обласному фестивалі освітянського спорту вдало виступили наші студенти у 

змаганнях з армспорту (Мотора Д. – 1 місце, Болюх Я. – 2 місце). 

В обласному огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та 

спорту у вищих навчальних закладах університет здобув ІІІ місце. 

Активною є діяльність відділу «Студентський бізнес-центр» (СБЦ), 

який постійно проводить моніторинг програм розвитку для студентів 
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факультету управління та економіки. Зокрема, досягненням відділу стала 

участь наших студентів у 13 сесії «Школи європейських студій в Україні», 

організованої представництвом Європейського Союзу, а також «Школи 

антикризового менеджменту», за результатами якої розпочато роботу над 

створенням бренду Хмельницької області. 

Протягом ІІ семестру 2014-2015 н.р. у відділі «Студентський бізнес-

центр» проходила стажування студентка університету Гарц Мисліцька Р., яка 

протягом цього навчального семестру навчається за обміном на факультеті 

управління та економіки. 

1 лютого 2015 року в стінах Студентського бізнес-центру відбувся 

випуск ІІ "Школи майбутнього керівника" для учнів 10–11 класів 

спеціалізованих середніх загальноосвітніх шкіл №1, №8, №10, №18, ліцею 

№17 та гімназії №2. 

Проведено засідання II круглого столу на тему: «Перспективи розвитку 

молодіжного підприємництва у Хмельницькій області», за результатами 

роботи якого Студентський бізнес-центр було включено до числа 

співвиконавців Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Хмельницької області на 2015-2016 роки та обрано керівника відділу 

Крушинську А.В. членом Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при Хмельницькій ОДА. 

Традиційно, на базі відділу проводяться тренінги з питань розвитку 

підприємництва, фінансової грамотності, управління інвестиціями та 

персоналом підприємства, перегляд інтелектуальних фільмів з питань 

фондового ринку та інвестування для студентів факультету управління та 

економіки, а також  вперше проведено курс дистанційного навчання «Основи 

започаткування та організації бізнесу», який успішно пройшли 21 студент 

факультету. 

Представники Студентського бізнес-центру 14-16 травня 2015 р. взяли 

участь у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – 
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нові виклики та можливості», а також протягом звітного року брали активну 

участь у інших заходах. Зокрема у: 

 конференції малих міст України з питань децентралізації; 

 круглому столі на тему: «Інтелектуальна власність в підприємницькій 

діяльності»;  

 круглому столі, присвяченому питанню податкової реформи, що 

реалізується у рамках «Реанімаційного пакету реформ»; 

 круглому столі на тему: «Енергонезалежність – наша спільна справа», 

за результатами якого наші студенти долучилися до розробки «Меморандуму 

про енергонезалежність Хмельницького»; 

 регіональному туристичному форумі "Поділля – земля вражень" у  

м. Кам’янці-Подільському; 

 суспільно-політичному ток-шоу «Сцена». 

Розроблено два грантових проекти: «Освіта – це твій шанс» від Фонду 

Джинджер та «EcoNation» від компанії MARSUkraine. 

Наразі Студентський бізнес-центр працює над розробкою проекту, 

орієнтованого на зниження рівня жіночого безробіття в сільській місцевості 

та стимулювання малого підприємництва серед цієї категорії населення. 

Систематично ведеться робота над наповнюваністю сторінки 

Студентського бізнес-центру в соціальних мережах, висвітлення діяльності 

відділу на телеканалах міста та сайті університету, профорієнтаційна робота 

та сприяння працевлаштуванню студентів старших курсів. 

До складу факультету також входить відділ підготовки магістрів зі 

спеціальності «Державна служба». В 2015 році було всьоме здійснено набір 

слухачів магістратури за спеціальністю «Державна служба» заочної форми 

навчання та вдев’яте – на денну форму навчання. На сьогодні в магістратурі 

за спеціальністю «Державна служба» навчається 75 слухачів, з них 17 за 

денною та 58 за заочною формою навчання. За кошти державного бюджету 

навчаються 29 слухачів. 
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Відділом проводиться систематична робота із організації навчального 

процесу, укладені контракти на підготовку магістрів за кошти юридичних та 

фізичних осіб, а також за бюджетні кошти.  

Здійснюється постійний моніторинг працевлаштування випускників 

магістратури. Після завершення навчання у 2015 р. усі особи, що навчалися 

за спеціальністю «Державна служба» за кошти бюджету працевлаштовані на 

рівнозначні або вищі категорії посад. 

На високому організаційному рівні проводиться ознайомча практика 

слухачів магістратури в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування області. У 2015 р. проведено ряд зустрічей слухачів зокрема, 

з головою Національного агентства України з питань державної служби 

Ващенком К.О., головою Хмельницької обласної державної адміністрації 

Прусом Л.І., народними депутатами України Гопко Г. та Єднаком О. 

Студенти магістратури були активними учасниками університетських, 

всеукраїнських та міжнародних наукових заходів. 

Організація навчально-виховного процесу у 2015 р. здійснювалася 

навчальним відділом факультету, в складі якого 4 методисти забезпечували 

ефективний перебіг навчального процесу шляхом формування відповідних 

графіків та розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, атестації 

студентів; графіків проведення консультацій, ректорських, модульних 

контрольних робіт, захисту курсових робіт, звітів про проходження практик. 

З працівниками відділу систематично проводяться наради з питань 

організації навчального процесу. Крім того, методисти факультету постійно 

проводять виховні заходи зі студентами, контролюють якість та успішність 

навчання в розрізі курсів та навчальних дисциплін, аналізують відвідування 

занять. 

Якість підготовки фахівців на факультеті управління економіки 

відповідає стандартам Міністерства освіти і науки України, що 

підтверджується позитивними висновками комісії з акредитації підготовки 

бакалаврів за напрямом Менеджмент, магістрів за спеціальністю 
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Адміністративний менеджмент та спеціалістів за спеціальністю Менеджмент 

організацій і адміністрування. За результатами такої перевірки у червні  

2015 р. ми отримали сертифікати про акредитацію із терміном дії до 1 липня 

2025 р. 

Отже, вищенаведене свідчить про в цілому задовільну роботу 

факультету управління та економіки протягом звітного періоду. Проте 

деканату, кафедрам, відділам факультету слід спрямувати свої зусилля на 

постійне покращення навчальної, методичної, наукової, організаційної та 

виховної роботи з метою підтримки та подальшого підвищення якості 

підготовки фахівців. 

Пріоритетними завданнями на 2016 рік є: 

 інтенсифікація профорієнтаційних заходів у напрямі співпраці із 

профільними випускними класами шкіл м. Хмельницького та Хмельницької 

області з метою збільшення чисельності та покращення якості контингенту 

студентів; 

 приведення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та 

магістрів у відповідність до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015; 

 розробка освітньо-професійних програм та започаткування 

підготовки фахівців за новими галузями знань та спеціальностями, зокрема: 

1) підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування; 

2) підготовки бакалаврів за спеціальністю 074 Публічне управління 

та адміністрування галузі знань 07 Управління та адміністрування; 

3) підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 

Сфера обслуговування; 

4) підготовки бакалаврів за спеціальністю 112 Статистика галузі 

знань 11 Математика та статистика 

5) підготовки бакалаврів за спеціальністю 124 Системний аналіз 

галузі знань 12 Інформаційні технології; 
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 продовження роботи щодо використання сучасних форм та методів 

навчання для формування більш конкурентоспроможних на ринку праці 

менеджерів, економістів та публічних службовців; 

 розширення сфер співпраці з роботодавцями щодо ознайомлення 

студентів із діяльністю передових бізнес-структур, забезпечення 

проходження практик та подальшого працевлаштування випускників; 

 покращення якісного складу кафедр на основі залучення науково-

педагогічних працівників з числа докторів наук, професорів, а також 

підготовки за захисту дисертаційних робіт науково-педагогічними 

працівниками кафедр; 

 приведення діяльності кафедр та інших структурних підрозділів 

факультету до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

 подальше оснащення лекційних залів корпусу № 2 мультимедійним 

обладнанням. 

 



 32 

Юридичний факультет 

Відповідно до законодавства про вищу освіту предметом діяльності 

юридичного факультету у 2015 році була робота спрямована на підготовку 

фахівців з галузі знань Право за денною формою навчання та вдосконалення 

форм і методів такої підготовки. Згідно з означеним напрямом діяльності 

протягом звітного періоду здійснювались: 

Навчальна робота 

1. Юридичний факультет здійснював роботу з підготовки фахівців за 

напрямом підготовки (спеціальностями) Правознавство за освітніми рівнями 

бакалавра, спеціаліста і магістра. Усього протягом 2015 року на факультеті 

навчалось 565 студентів. 

2. У 2015 році було підготовлено акредитаційну справу та успішно 

пройдено акредитаційну експертизу спеціальності 8.03040101 Правознавство 

за освітнім рівнем магістра у зв’язку з чим було не лише підтверджено 

наявний ліцензійний обсяг за денною формою навчання у кількості 30 осіб, 

але й відновлено ліцензійний обсяг за заочною формою навчання у такому ж 

обсязі – 30 осіб.  

3. Крім того, було ліцензовано освітню діяльність з підвищення 

кваліфікації адвокатів ліцензованим обсягом 500 осіб. При цьому варто 

відзначити, що Університет єдиний серед вищих навчальних закладів 

України, хто отримав ліцензію МОН України для здійснення такої діяльності. 

4. Також було ліцензовано освітню діяльність з підвищення 

кваліфікації за ліцензованими (акредитованими) напрямами та 

спеціальностями ліцензованим обсягом 750 осіб, що дозволяє в рамках 

спеціальності Правознавство здійснювати діяльність з підвищення 

кваліфікації усіх категорій фахівців які провадять практичну та науково-

педагогічну діяльність в межах галузі Право. 

5. У 2015 році було підготовлено і випущено 105 фахівців з повною 

вищою юридичною освітою, з яких 73 спеціалісти (19 дипломів з відзнакою) 

та 32 магістри (10 з відзнакою). Диплом бакалавра отримали 129 осіб (23 з 
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відзнакою), які продовжили навчання за вищими освітніми рівнями в 

університеті та інших навчальних закладах для здобуття повної вищої освіти. 

6. У зв’язку з втіленням в Україні інструментів Болонського процесу 

велика робота на факультеті була завершена щодо запровадження видачі 

дипломів та додатків до дипломів Європейського зразка. Усього  у 2015 році 

було видано 182 додатки єврозразка. Ректорат у цьому контексті відзначає 

роботу усіх, хто був долучений до цього процесу методисти випускових 

курсів (Баськова О.А., Засоренко С.І.), керівник навчального відділу 

(Стребкова Л.М.) 

7. Також значний обсяг роботи проведено щодо запровадження з 2015 

року нової спеціалізації підготовки магістрів “Міжнародне економічне право 

та альтернативні способи вирішення спорів” спільно з нашими 

європейськими партнерами в межах проекту TEMPUS. Крім того, що на 

сьогодні така спеціалізація уже є запроваджена і здійснено набір 15 студентів 

на цю спеціалізацію. Протягом 2015 року в межах цього напряму роботи 

також здійснено: 

– стажування 15 науково-педагогічних працівників у вузах Німеччини, 

Польщі, Італії, Литви та Білорусі; 

– підготовлено та надруковано 7 навчальних посібників з дисциплін 

спеціалізації; 

– успішно проведено міжнародний семінар за участю партнерів 

університету з реалізації ТЕМПУС проекту; 

– підготовлено документацію для отримання сучасного комп’ютерного 

класу з мультимедійною дошкою та проектором; 

– запроваджено викладання навчальної дисципліни “Міжнародний 

комерційний арбітраж” іноземною мовою. 

8. Велика робота проведена у зв’язку із впровадженням положень 

нового Закону України “Про вищу освіту”. Розроблено освітні програми та 

навчальні плани для бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 
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Правознавство за новими вимогами, які передбачають перехід на зменшений 

обсяг навчального навантаження. 

9. В межах вдосконалення змісту підготовки фахівців на факультеті 

запроваджено нові спеціалізовані програми підготовки бакалаврів в галузі 

міжнародного права та правоохоронної діяльності в межах яких разом із 

іншими спеціалізаціями за магістерськими програмами запроваджено низку 

нових сучасних навчальних дисциплін. 

10. В межах спеціалізації з міжнародного права спільно з кафедрою 

мовознавства апробовуються нові підходи до вивчення іноземної мови 

студентами-правниками. 

11. Активно здійснюється діяльність і у напрямку підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. Протягом 

2015 року було тричі проведено курси підвищення кваліфікації за 

результатами яких пройшло підвищення кваліфікації та отримали відповідні 

свідоцтва 30 арбітражних керуючих.  

12. Окремо слід відмітити, що в межах роботи курсів арбітражних 

керуючих наш університет в числі перших в Україні запроваджує діяльність з 

підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових 

компаній, що дозволить не лише залучити кошти від такого навчання, але й 

популяризувати Університет серед громадськості. Ці курси розпочинають 

свою роботу 10 грудня 2015 року. 

13. У поточному році значно активізувалась робота із використання 

технічних пристроїв у навчальному процесі. На сьогодні значна частина 

занять проводиться із використанням мультимедійних засобів. 

Загалом слід відмітити, що робота факультету є стабільною. 

Головними напрямами розвитку факультету у цьому напрямі у 2016 

році будуть: 

– створення дієвої системи забезпечення якості навчального процесу 

відповідно до нових вимог законодавства про вищу освіту; 
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– впровадження у навчальний процес накопиченого досвіду та 

методик навчання провідних навчальних закладів України та Європи; 

– забезпечення збільшення ліцензованих обсягів підготовки студентів 

за магістерськими програмами за спеціальністю Правознавство за рахунок 

перерозподілу ліцензованих обсягів підготовки Спеціалістів; 

– вдосконалення наявної матеріальної бази, зокрема завершення 

обладнання усіх лекційних аудиторій мультимедійними засобами, 

обладнання аудиторії для навчання магістрів в межах проекту ТЕМПУС 

тощо. 

Методична робота 

Впроваджено нові зразки Додатків до дипломів та здійснено підготовку 

документації та зразків дипломів університету, які видаються за вимогами 

нового Закону України “Про вищу освіту”. 

Наразі спільно з методичною радою ведеться робота по напрацюванню 

нових підходів до побудови навчально-методичних комплексів та розробки 

навчально-методичного забезпечення. 

Головними напрямами роботи факультету у цьому напрямі у 2015 році 

повинно стати: 

 забезпечення побудови складових навчально-методичних 

комплексів на основі компетентнісно-результативного підходу; 

 впровадження у навчальну діяльність кількісно та якісно 

вимірюваних навчальних елементів; 

 створення дієвих та ефективних регуляторів освітнього процесу в 

Університеті, передусім Положення про організацію освітнього процесу. 

Наукова та організаційна робота  

1. Виконання наукової роботи здійснюється відповідно до плану 

наукової роботи на факультеті та університеті. Слід відмітити, що протягом 

2015 року наукова робота на факультеті відбувалася у межах затвердженого 

плану заходів. Крім традиційних наукових заходів (Осінні юридичні читання) 

у поточному році було проведено низку круглих столів, всеукраїнських 
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конференцій з актуальних питань юридичної науки і практики. Окремо слід 

відмітити системну роботу кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, яка уже традиційно на початку грудня проводять серію 

круглих столів, присвячених захисту прав людини та проблемам розвитку 

місцевого самоврядування, а також кафедри цивільного права та процесу за 

проведення конференції з Модернізації приватного права в умовах 

євроінтеграції, кафедри теорії та історії держави і права, кримінального права 

та процесу (конференція та круглий стіл з проблем кримінально-правових 

наук та проведення експертиз), а також кафедри трудового, земельного та 

господарського права та філософії та соціально-гуманітарних наук. 

2. Вагомим досягненням стало також проведення міжнародного 

семінару в межах ТЕМПУС проекту. 

3. Науково-педагогічні працівники кафедр факультету систематично 

беруть участь у наукових та науково-практичних заходах, семінарах, 

тренінгах, які організовуються Головним управлінням юстиції у 

Хмельницькій області, Управлінням внутрішніх справ МВС України у 

Хмельницькій області, Центром підвищення кваліфікації та іншими 

установами, Господарським судом Хмельницької області. Ректорат 

висловлює вдячність науково-педагогічним працівникам, які з готовністю та 

розумінням беруть участь у таких заходах розвиваючи тим самим 

партнерські відносини з університетом. Серед них: Когут О.В., Литвиненко 

І.Л., Лозінська С.В., Волкотруб С.Г., Костяшкін І. О., Бляхарський Я.С., 

Димінська О.Ю., Галус О.О., Налуцишин В.В., Трач О.М., Грушкевич Т.В., 

Михайлова І.Ю. та багато інших. 

4. Поширеною на факультеті є студентська наукова робота в рамках 

гуртків, наукових секцій та в інших формах. Системно та планово працюють 

наукові студентські гуртки при кафедрах факультету.  

5. У 2015 році на факультеті засновано науково-просвітницький 

правничий клуб “Простір” в межах якого студенти мають змогу 

вдосконалити фахові компетентності з фахової самопрезентації, кризового та 
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проблемного аналізу, риторики, а також прочитати мовою оригіналу та 

обговорити у колі однодумців праці видатних учених правників різних часів. 

На сьогодні проведено уже 4 засідання клубу. 

6. Поряд з цим, було продовжено роботу щодо залучення студентів до 

різного роду олімпіад, наукових конкурсів та брейн-рингів. Так, у листопаді 

на базі університету було проведено міський брейн-ринг серед школярів 

міста Хмельницького, олімпіаду знавців конституційного права тощо. 

7. На факультеті активно працює громадський рух.  

–  Функціонує дві громадських організації “Євразійська асоціація 

правничих шкіл та правників” та Хмельницьке відділення Асоціації 

правників України”; 

– активно працює студентська громадська організація Ліга студентів 

Асоціації правників України (керівник, студентка четвертого курсу 

юридичного факультету  Олена Черніюк); 

–  Обласний осередок Асоціації європейських студентів-правників 

(ELSA) (керівник, студент четвертого курсу юридичного факультету 

Мельник Андрій); 

–  Дебатний клуб (керівник, студент магістратури юридичного 

факультету Іваницький Андрій). 

Представниками вказаних організацій систематично проводяться різні 

наукові, виховні та просвітницькі заходи, кінолекторії на професійну 

тематику, англомовні клуби, брейн-ринги, правові школи, змагання, 

конференції тощо. 

Організаційна робота 

1. З метою розвитку міжнародних ініціатив, вдосконалення фахових 

компетенції студентів щодо знань міжнародного та європейського  права та 

формування відповідної наукової школи на факультеті створено кафедру 

міжнародного та європейського права. 

2. Тричі у поточному році представники університету були делегатами 

на Всеукраїнському з’їзді представників вищих юридичних навчальних 



 38 

закладів України (Омельчук О.М., Нагнибіда В.І., Костяшкін І.О., 

Ковальов С.І., Захарчук В.М., Бондаренко-Зелінська Н.Л., Стеньгач Н.О.) з 

метою обрання членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів 

України, Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів. 

3. Представники факультету є постійними членами колегій,  робочих 

груп та комісій: при Державній інспекції навчальних закладів 

(О.М. Омельчук), Хмельницькій міській раді (Д.А. Монастирський), 

Хмельницькій обласній раді (В.І. Нагнибіда), Хмельницькій обласній 

державній адміністрації (Я.С. Бляхарський), прокуратурі Хмельницької 

області (Омельчук О.М., Литвиненко І.Л., Нагнибіда В.І.), а також членами 

вченої та методичних рад університету.  

4. Протягом 2015 року на факультеті працював дорадчий орган – 

деканат юридичного факультету, на засіданнях якого обговорювались 

найбільш актуальні питання розвитку кафедр факультету. 

Значний обсяг організаційної роботи проводиться також 

представниками юридичного факультету у складі приймальної комісії та її 

функціональних підрозділів. Ректорат університету цінує працю кожного 

члена приймальної комісії та підкреслює значимість такої роботи. Адже саме 

від ефективності цього підрозділу у значній мірі залежить діяльність усього 

університету на наступний календарний рік. Тому усім, хто залучені до цього 

процесу і зокрема представникам юридичного факультету висловлюємо 

щиру вдячність за самовіддану роботу. 

5. Низка організаційних заходів здійснюється на факультеті і у межах 

розвитку міжнародного співробітництва. Крім згадуваного ТЕМПУС 

проекту, зараз ведеться активна робота щодо участі факультету у двох 

проектах ERASMUS+, які заплановано реалізувати на базі новоствореної 

кафедрі міжнародного та європейського права. 
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Завдання на 2015 навчальний рік 

1. Подальша імплементація положень Закону України “Про вищу 

освіту” з метою забезпечення високої якості освітніх послуг та впровадження 

сучасних засобів внутрішнього та зовнішнього моніторингу та контролю 

якості знань. 

2. Розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 

галузі права шляхом стимулювання виконання докторських досліджень, а 

також заохочення наукової діяльності шляхом участі у програмах 

міжнародної академічної мобільності. 

3. Розробка стратегії інтеграції освітніх послуг у галузі права в 

Європейський освітянський простір та забезпечення відповідності сучасних 

вимог до юристів їх подальшій практичній роботі. 

4. Подальше вдосконалення матеріально-технічної бази. 
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Заочний факультет 

Навчальний процес на заочному факультеті здійснюється відповідно до 

навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів, підготовки та 

перепідготовки спеціалістів. Календарний графік та плани-графіки 

навчального процесу за 2014/2015 навчальний рік виконані в повному обсязі, 

на 2015/2016 навчальний рік вчасно затвердженні та виконуються належним 

чином.  

На 1 грудня поточного року на заочному факультеті навчається 

432 студента, з них 298 здобувають першу вищу освіту, 134 – другу вищу 

освіту.  

Навчальна робота 

У 2015 році організовано пройшла робота двох екзаменаційних комісій, 

які працювали на заочному факультеті. За результатами їх діяльності у 2015 

році диплом бакалавра отримали 68 випускників заочного факультету, 

диплом спеціаліста - 84 студента, які здобували першу вищу освіту та 45 

студентів, які здобували другу вищу освіту, всього кількість випускників 

склала 197 осіб (для порівняння у 2014 – 165). Дипломи з відзнакою у 2014 

році отримали три випускника освітнього ступеня бакалавра та 5 випускників 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.  

За наслідками вступної кампанії на заочний факультет було набрано 

164 студента, що на 4,8 % більше, ніж у 2014 році.  

У 2015 році було відновлено набір абітурієнтів за програмою 

підготовки магістрів за заочною формою навчання, відповідно, зараз на 

заочному факультеті здобувають освітній ступень магістра 28 студентів.  

Також продовжилась співпраця з навчальними закладами, які 

здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Крім традиційних партнерів – Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу, коледжу Подільського держаного аграрно-технічного 

університету, у 2015 році до нас вступили випускники Чернігівського 
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юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, 

Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу та інших. 

Разом з тим, з метою збільшення показників прийому абітурієнтів на 

заочний факультет необхідно активізувати роботу деканату, приймальної 

комісії, усіх структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників 

щодо популяризації переваг заочної форми навчання, вжиття необхідних 

заходів щодо збільшення кількості вступників, особливо на перший курс 

заочного факультету.  

Протягом першого семестру 2015/2016 навчального року на заочному 

факультеті проведено 4 настановні, 10 зимових заліково-екзаменаційних 

сесій, організована навчальна практика студентів 4 курсу відділення 

підготовки фахівців, триває переддипломна практика студентів випускного 

шостого курсу, у визначеному порядку ліквідовуються академічні 

заборгованості студентів. У 2015 році атестації будуть підлягати 109 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та 63 студента 

освітнього ступеня бакалавра.  

Працівники деканату заочного факультету належним чином 

організовують навчальний процес на факультеті, забезпечують контроль за 

вчасною підготовкою студентами контрольних та курсових робіт, надають 

необхідну методичну допомогу, практикують проведення інструктивних 

нарад зі студентами усіх курсів. Водночас, деканату заочного факультету 

необхідно звернути увагу на зміцнення навчальної дисципліни, подальше 

забезпечення контролю за відвідуванням студентами аудиторних занять.  

Зусиллями науково-педагогічних працівників забезпечується належна 

якість навчального процесу, обсяг навчального навантаження виконується у 

повному обсязі. Пріоритетом діяльності кафедр повинно виступати 

підвищення рівня знань студентів.  

Разом з тим, стан успішності студентів заочного факультету, нажаль, 

погіршується. Так, за результатами літніх сесій 58 студентів мали академічні 

борги і щодо них було прийнято рішення про відкладення переведення (для 
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порівняння у минулому навчальному році кількість таких студентів складала 

29 осіб). Ліквідація академічної заборгованості тривала протягом вересня 

місяця, за результатами якої було переведено 54 студента, 4 – відраховано.  

Особливістю організації навчального процесу на заочному факультеті є 

значний рух студентів. Так, за три місяці 2015/2016 навчального року було 

змінено форму навчання, поновлено, переведено з інших навчальних закладів 

- 12 студентів, надано академічну відпустку 11 студентам, відраховано з 

різних причин – 8 студентів.  

Специфікою цього навчального року є те, що робота екзаменаційної 

комісії з атестації випускників відділення перепідготовки спеціалістів та 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра буде проходити з 09 по 

26 лютого 2015 року. Підготовка до проведення атестації триває, 

затверджений голова екзаменаційної комісії та склад комісії, сформовані 

необхідні пакети документів до проведення атестації. Разом з тим, звертаємо 

увагу кафедр університету на необхідність завершення роботи по підготовці 

до атестації, затвердження екзаменаційних білетів, посилення контролю за 

своєчасним виконанням студентами дипломних робіт . 

Методична робота 

Протягом 2014/2015 року проведена значна робота з оновлення 

методичного забезпечення з усіх навчальних дисциплін. У поточному році 

завершується підготовки нових методичних матеріалів з дисциплін, які 

викладаються за освітньою програмою підготовки магістрів. 

Наукова та виховна робота 

Доводиться констатувати не надто високий рівень наукової активності 

студентів заочного факультету. Так, якщо у звітній студентський конференції 

університету у 2015 році участь взяли 9 студентів заочного факультету, то у 

ХІV Осінніх юридичних читаннях взяло участь лише три студента заочного 

факультету. Кафедрам університету слід активізувати роботу із залучення до 

наукової роботи більшої кількості студентів заочної форми навчання.  
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Таким чином, з метою подальшого вдосконалення організації 

навчального процесу на заочному факультеті необхідно: 

 в ході профорієнтаційних заходів звертати увагу на перевагах заочної 

форми навчання, активізувати роботу всіх структурних підрозділів 

університету щодо покращення ситуації з набором студентів на заочний 

факультет; 

 завершити підготовку методичного забезпечення з дисциплін, які 

викладаються за освітньою програмою навчання магістрів; 

 неухильно дотримуватись планів-графіків навчального процесу, 

розкладів сесій, не допускати скороченого проведення аудиторних занять для 

студентів заочної форми навчання; 

 активніше залучати студентів заочного факультету до наукової 

діяльності та громадського життя університету. 
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Центр  перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій 

За 11 місяців 2015 р. в Центрі провчилися 2674 особи, з яких: 1333 – 

державні службовці області, 942 - посадові особи місцевого самоврядування, 

185 – працівники державних підприємств, установ і організацій 

Хмельниччини; 214 осіб підвищили кваліфікацію з питань здійснення 

державних закупівель. Навчання здійснювалося за кошти місцевого бюджету  

У процесі навчання розкривалася тематика, що хвилює кожного 

представника громади: «Актуальні питання суспільно-політичного розвитку 

України», «Новели антикорупційного законодавства», «Європейська 

інтеграція та євроатлантичне співробітництво» тощо. Проблематика змін до 

Конституції України в частині децентралізації, модернізації державного 

управління та реформування системи місцевого самоврядування 

роз’яснювалася не лише під час занять в Центрі, а й на виїзних заняттях в 

районних центрах області. Виїзною формою навчання було охоплено 625 

осіб. 

За результатами соціологічного дослідження щодо оцінки рівня 

надання освітніх послуг Хмельницьким Центром – 97% респондентів 

відмітили, що рівень високий.  

У забезпеченні навчального процесу протягом року були задіяні 

124 викладача, серед яких і науково-педагогічні працівники Університету: 

Когут О.В., Требик Л.П., Гуменюк О.Г., Терещенко Т.В., Щепанського Е.В., 

Ковальчук В.В. 

Впродовж року працівниками та викладачами Центру було розроблено 

та видано 9 навчально-методичних, інформаційно-довідкових матеріалів та 

11 збірок на електронних носіях. Особливу зацікавленість викликали 

актуальні видання:  
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- Реформування місцевого самоврядування: проблеми і шляхи їх 

вирішення: Інформаційно-методичний матеріал / Войт М.І., Баюк М.І., 

Панасюк М.В. – Хмельницький: ЦППК. – 2015. –130 с.;  

- Місцеві вибори 2015: інформаційно-довідковий матеріал. / Укладачі: 

М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк, Н.В. Продан. – Хмельницький: 

Хмельницький ЦППК. – 2015. – 288 с.;  

- Децентралізація влади в регіоні: запитання, відповіді / Укладачі: 

М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. 

– 2015. – 41 с.;  

- Організаційно-правові засади роботи об'єднаних територіальних громад: 

Рекомендації з організації роботи для керівників та працівників 

територіальних громад області / Войт М.І., Баюк М.І. – Хмельницький: 

ЦППК. – 2015. – 243 с.; 

- Депутату місцевої ради: практичні поради щодо організації діяльності. 

/ [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк] – Хмельницький : ЦППК. – 

2015. – 142 с. 

У 2015 році Центр став співорганізатором багатьох заходів, серед яких: 

тренінг «Добре врядування та лідерство на місцевому рівні» в рамках 

реалізації Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності 

органів місцевого самоврядування в Україні» (проведено 19-20 лютого); 

семінар «Державні електронні закупівлі в системі ProZorro» (18 вересня); 

серія тренінгів «Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних 

послуг в України» (вересень 2015р.).  

В поточному році розроблено Програму та започатковано діяльність 

Університету громадських лідерів Хмельницької області; Програму «Школи 

молодого керівника юстиції» на замовлення Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області. 

Центр плідно співпрацює з гуртожитком готельного типу «Енеїда», де 

проживають слухачі. 
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Відділ практики 

За 2015 рік проведено 16 практик, якими охоплено понад 800 студентів 

усіх факультетів різних форм навчання. 

У цьому році підписано 25 договорів з практики. Систематично 

оновлюються робочі програми з практики. Студенти повною мірою 

забезпечені методичними матеріалами з практики та необхідними 

супровідними документами. 

Розширені можливості навчання студентів за програмою підготовки 

офіцерів запасу. Крім такої підготовки на базі Національної академії ДПСУ 

ім. Б.Хмельницького, де навчаються на сьогодні 31 студент очної форми 

навчання, та кафедри військової підготовки Кам'янець-Подільського 

національного університету ім. Івана Огієнка, де 38 слухачів очної та заочної 

форми навчання, третина яких складають дівчата. На сьогоднішній день 

укладено договір з кафедрою військової підготовки Вінницького 

національного аграрного університету. 

Проводиться системна екскурсійна робота у музеї університету. Так у 

вересні-жовтні у музеї проведенні екскурсії для студентів перший курсів 

юридичного факультету та факультету управління та економіки. 
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Юридична клініка 

1. За 2015 рік практичне навчання у юридичній клініці пройшло 

74 студенти юридичного факультету (46 студентів 4-го курсу, 28 студентів 

5 -го курсу та магістратури).  

Щоденно в юридичній клініці на чергуванні знаходилось по п’ять 

студентів юридичного факультету. З 8.30 до 12.00 год. відповідно до 

установчих документів студентами-консультантами з безпосередньою 

участю юрисконсультів здійснювався прийом громадян (інтерв’ювання 

клієнта, надання юридичної довідки, консультування, тощо). З 13.00 до 

17.00 год. проводилась робота над складанням необхідних процесуальних 

документів за матеріалами справ клієнтів.  

Для практичного навчання студентів на кожному чергуванні також 

здійснювались тренувальні складання проектів позовних заяв, 

адміністративних позовів, заяв, претензій, клопотань, апеляційних та 

касаційних скарг, тощо, на базі уже вирішених юридичною клінікою справ 

клієнтів.  

2. За звітний період студентами під керівництвом працівників 

юридичної клініки було надано безоплатну правову допомогу 317 особам 

(консультування, підготовка позовних заяв, заяв окремого провадження, заяв 

про видачу судового наказу, адміністративних позовів, клопотань, скарг, 

звернень та інших процесуальних документів). 

Здійснювалось систематичне представництво інтересів клієнтів у 

судах, відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області, у відділах державної виконавчої служби 

Хмельницького міськрайонного управління юстиції, органах нотаріату, 

громадських організаціях. 

3. Організовано такі науково-практичні заходи:  

- 15 жовтня 2015 року у приміщення юридичної клініки проведено 

круглий стіл на тему: «Безоплатна правова допомога як виклик сьогодення» 
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метою якого стало створення майданчика для обговорення мети та цілей 

суб’єктів надання безоплатної правової допомоги, поширення інформації про 

діяльність партнерів. 

В обговорені поставленої проблематики взяли участь представники 

Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, 

представник Місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, юрисконсульти юридичних клінік м. Хмельницького, викладачі 

наук та студенти Хмельницького університету управління та права. В рамках 

проведення круглого столу учасники поділилися досвідом роботи, 

обговорили питання щодо вдосконалення та покращення співпраці суб’єктів, 

що надають безоплатну правову допомогу, домовилися про спільну 

організацію роботи у процесі надання безоплатної правової допомоги і за 

результатами проведення заходу вирішили створити електронний реєстр 

суб’єктів надання безоплатної правової допомоги міста Хмельницького.  

4. Працівники та студенти юридичної клініки протягом звітного 

періоду взяли участь у  10-ти наукових та практичних заходах, а саме: 

14-15 березня команда юридичної клініки  взяла участь у Національній 

олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, яка відбулась у 

м. Острозі Рівненської області (приміщення Національного університету 

«Острозька академія»); 

18 березня студентки юридичної клініки взяли участь в конкурсі 

творчих робіт для студентів юридичних клінік «Юридична клініка: шлях до 

правничої професії» ; 

23 квітня – у презентації результатів моніторингу доступності та якості 

функціонування Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 

в рамках реалізації проекту Агентства США з міжнародного розвитку 

«Справедливе правосуддя» ; 

11 червня в рамках виконання договору співпраці працівники 

юридичної клініки взяли участь в засіданні круглого столу на тему: 
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«Суспільство та особи з порушенням інтелекту: життя поруч», який був 

організований центром реабілітації «Родинний затишок» ; 

23 вересня юридичну клініку з робочим візитом відвідала представниця 

Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) з реформування 

сектору цивільної безпеки в Україні  – Ева Спасовські. Метою візиту до 

юрклініки було спілкування із працівниками та студентами, які надають 

безоплатну правову допомогу населенню міста, області та обмін досвідом 

роботи юридичних клінік України та Австрії; 

30 вересня два студенти юридичної клініки разом з юрисконсультом 

здійснили виїзне консультування громадян у Хмельницькому обласному 

госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної Війни; 

01 жовтня студентка юридичної клініки – студенти, в якості вільних 

слухачів, разом з завідуючою сектора судової роботи та міжнародного 

співробітництва Головного територіального управління юстиції в 

Хмельницькій області – Хорошенюк Оксаною Вікторівною, були присутняі 

на судовому засідані по адміністративній справі у Хмельницькому 

окружному адміністративному суді; 

27 жовтня  студенти-консультанти юридичної клініки Хмельницького 

університету управління та права разом із юристом сектора судової роботи та 

міжнародного співробітництва Головного територіального управління 

юстиції в Хмельницькій області – Присяжним Олексієм, відвідали 

Апеляційний суд Хмельницької області; 

29 жовтня студенти-консультанти юридичної клініки взяли участь у 

«Скайп-консультуванні» громадян Хмельницької області на базі 

Хмельницької ОУНБ імені Миколи Островського за участю юристів ХОГО 

"Подільська правова ліга", Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, а також представників Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області та Головного 

управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області; 
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30 жовтня два студенти юридичної клініки разом з юрисконсультом 

юридичної клініки ХУУП здійснили виїзне консультування громадян у 

Хмельницькому обласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної Війни. 

5. З метою підвищення кваліфікації працівники юридичної клініки 

протягом звітного періоду взяли участь у 2-х навчальних заходах, а саме:  

- 27 жовтня юрисконсульти юридичної клініки Хмельницького 

університету управління та права взяли участь у роботі постійно діючого 

семінару для працівників юридичних служб підприємств, установ та 

організацій Хмельницької області з питань роз’яснення окремих положень 

законодавства України, що проходив на базі Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області; 

- 24 листопада юрисконсульти юридичної клініки Хмельницького 

університету управління та права взяли участь у роботі постійно діючого 

семінару для працівників юридичних служб підприємств, установ та 

організацій Хмельницької області з питань роз’яснення окремих положень 

законодавства України, що проходив на базі Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області. 

6. Структурним підрозділом проведенно 6 зустрічей студентів-

консультантів юридичної клініки з практикуючими юристами, зокрема: 

- працівниками Хмельницької обласної державної адміністрації 

(31 березня 2015 р.); 

- працівниками Головного територіального управління юстиції в 

Хмельницькій області (01 квітня 2015 року); 

- працівниками ХОГО «Подільська правова ліга» (02 квітня 2015 року); 

- працівниками Хмельницького обласного центру надання вторинної 

правової допомоги (06 квітня 2015 року); 

-  головним спеціалістом відділу реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління 

юстиції в Хмельницькій області (12 листопада 2015 року); 
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-  головнм спеціалістом по запобіганню та протидії корупції Головного 

територіального управління юстиції в Хмельницькій області (заплановано на 

08 грудня 2015 року); 

7. За звітний період працівниками та студентами проведено 

11 інтерактивних правопросвітніх занять у школах: 

26 лютого – для учнів 9-11 класів Ружичанського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Центр здорового способу 

життя» Хмельницької районної ради; 

25 березня 2015 року працівники юридичної клініки Хіміч В.О. та 

Васюк Т.П. провели для представників учнівського самоврядування 

Хмельницької області правопросвітній захід на тему: «Правопорушення та 

юридична відповідальність неповнолітніх» який проходив у стінах районного 

відділу освіти Хмельницької районної державної адміністрації; 

3 квітня 2015 року юрисконсульт та М. Едер (студент Лінцького 

університету) провели відкритий урок для учнів 11-го класу Спеціалізованої 

середньої школи № 6 м. Хмельницького; 

21 квітня працівники та студенти юридичної клініки провели 

інтерактивне заняття для учнів 8-х класів НВК № 10 м. Хмельницького; 

7-8 травня працівники та студенти юридичної клініки провели три 

інтерактивних заняття для учнів 9-10 класів Хмельницького колегіуму 

ім. В. Козубняка; 

22 жовтня студенти та юрисконсульт юридичної клініки провели два 

інтерактивних заняття з учнями 9-Б та 10-Б класу Хмельницької СЗШ №18 

ім. В. Чорновола на тему: «Сучасна виборча система України»; 

05 листопада працівники та студенти юридичної клініки провели два 

інтерактивних правопросвітніх заняття для учнів 8–х класів Хмельницької 

ЗОШ I- III ст. № 21 на тему: «Попередження насильства в сім’ї». 
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8. Протягом звітного періоду колективом юридичної клініки для 

школярів Хмельниччини підготовлено брошуру на тему: «Цивільні права 

малолітніх та неповнолітніх», загальний обсяг становить 15 сторінок.  

9. За звітний період працівниками структурного підрозділу 

підготовлено та розміщено у газеті «Є! Сімейна ТБ» та «Подільські вісті» 

33 статті правопросвітнього характеру та відповідей на питання читачів. 

10. Впродовж звітного року активною була співпраця з телеканалами, 

зокрема: в ефір вийшло п’ять репортажів з коментарями та інтерв’ю 

працівників юридичної клініки на каналах: «Поділля-Центр» (телепрограма 

«Книга скарг»), «33 канал» та «TV7+»  

11. З 27 жовтня юридичною клінікою щовівторка з 8-30 до 12-00 год 

запроваджено «Skype-консультування» для соціально незахищених верств 

населення. З метою якісного функціонування сервісу працівниками 

юридичної клініки було розроблено «Правила прийому громадян он-лайн». 

12. Протягом звітного періоду активно реалізовувались договори 

співпраці між юридичною клінікою та різними державними та громадськими 

інституціями, а також підписано договори співпраці з: 

- Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

-  Головним територіальним управління юстиції у Хмельницькій 

області. 

13. З 29 березня по 14 квітня в юридичній клініці проходив стажування 

Моріс Едер студент 4 курсу юридичного факультету Лінцького університету 

(Австрія) за програмою обміну студентів STEP (організатор ELSA). За 

результатами проходження стажування австрійського студента у юридичній 

клініці ХУУП в жовтні 2015 року юридична клініка отримала «STEP 

certificate» за успішно проведене практичне та теоретичне навчання 

австрійського студента. 
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14. Протягом 2015 року юридична клініка систематично інформувала 

громадськість про свою діяльність на офіційному сайті університету, в 

соціальній мережі «Вконтакті» в групі «Юридична клініка Хмельницького 

університету управління та права» і на сторінці юридичної клініки в мережі 

«Фейсбук». 
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Організаційно-наукова діяльність 

В цьому році активізувалась реалізація проекту ТЕМПУС, в рамках 

якого розпочата підготовка магістрів за новою спеціалізацією «Міжнародне 

економічне право та альтернативне вирішення спорів» спільно з 

Потсдамським Університетом. Запровадження наукового проекту “Навчання 

альтернативного врегулювання спорів як підходу до забезпечення прав 

людини” дозволило 17 науково-педагогічним працівникам університету 

пройти стажування за кордоном у Німеччині, Італії, Польщі, Республіці 

Білорусь для вдосконалення професійної та педагогічної майстерності у 

підготовці студентів за сучасними вимогами. Ними підготовлено сім 

навчальних посібників за вказаною спеціалізацією.  

Відділ з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва 

та грантової діяльності; відділом з питань законотворчості  

та наукових експертиз 

Аналізуючи роботу міжнародного співробітництва зазначимо, що 

одним із пріоритетних напрямів діяльності університету було і залишається 

налагодження партнерських відносин із науковими та навчальними 

установами ближнього та далекого зарубіжжя, міжнародними організаціями 

та фондами. За цей рік підписано п’ять договорів на співробітництво з 

Поморською академією у м. Слупськ (Польща), Білоруським державним 

економічним університетом, громадською організацією «Всеукраїнська 

асамблея докторів наук з державного управління», договір про проходження 

практики студенткою інституту прикладних наук м. Гарц (Німеччина) та 

Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості учнівської 

молоді.  

Необхідно відмітити позитивний досвід, напрацьований кафедрами 

юридичного факультету в проведенні науково-правових експертиз на запити 

державних органів та фізичних і юридичних осіб. У поточному році було 

підготовлено висновки до 4 науково-правових експертиз на запит Державної 

фіскальної служби України та трьох юридичних осіб. 
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Оцінюючи роботу аспірантури необхідно відмітити, що діяльність 

відділу була направлена на виконання навчального плану підготовки 

аспірантів за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право, 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит, 08.00.10 – статистика та за спеціальністю 12.00.12. – філософія права 

(юридичні науки). Цього року науково-педагогічні працівники Сергій 

Антонович Крушинський, Роксолана Юріївна Кеменяш, Ольга Євгенівна 

Самбір, Анастасія В’ячеславівна Пунда, Інна Володимирівна Шевчук та 

Світлана Олексіївна Якимчук захистили дисертаційні дослідження на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук (тепер доктора філософії). Таких 

же успіхів домоглись четверо наших аспірантів Гринько Р.В., Майстер І.П., 

Петрова С.М., та Оксанюк Н.М.  

У реалізації наукових здобутків важливе місце належить нашому 

часопису «Університетські наукові записки». Впродовж 2015 року випущено 

52, 53, 54 номери часопису, готуються до друку 55 та 56 номери. Загалом 

протягом року надруковано 145 статей досвідчених науковців та практиків, 

які зробили значний внесок у розвиток юридичної, управлінської та 

економічної наук.  

Відділ аспірантури науково-дослідної частини  

Кандидатські іспити:  

- з іноземної мови складало 30 здобувачів; 

- з філософії складало 35 здобувачів; 

- зі спеціальності 12.00.12 – філософія права (юридичні науки) складало 

5 здобувачів; 

Зараховано до аспірантури: 

- зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право – 11 осіб; 

- зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – 3 особи; 

- зі спеціальності 08.00.10 – статистика – 1 особа; 

- зі спеціальності 12.00.12. – філософія права (юридичні науки) – 6 осіб. 
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Відраховано: 

- 10 аспірантів, з них 4 – у зв’язку закінченням терміну навчання,  1  – 

за власним бажанням, 4– у зв’язку із захистом дисертаційного дослідження,  

1  – у зв’язку з наявною заборгованістю за навчання. 

Атестовано та переведено на наступний рік підготовки 18 осіб, з них 12 

аспірантів та 6 здобувачів. 

Проведено залікові сесії: 

- аспірантів першого року навчання за спеціальністю 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право; 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит; 08.00.10. - статистика з 31 січня по 

22 лютого 2015 року тривалістю 23 дні, під час якої складено заліки із 

навчальних дисциплін: Методологія та організація наукового дослідження, 

Організаційні та правові основи підготовки і захисту дисертації, 

Інформаційні технології в наукових дослідженнях, Педагогіка та психологія 

вищої школи, Історія економічних вчень; 

- аспірантів третього року навчання за спеціальністю 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право з 25 травня по 18 червня 2015 року тривалістю 24 дні, під час якої 

складено заліки із навчальних дисциплін: Актуальні проблеми цивільного 

права, Актуальні проблеми цивільного процесу, Актуальні проблеми 

сімейного права, Актуальні проблеми міжнародного приватного права. 

На засіданнях вченої ради розглядалися наступні питання: 

1. Про переривання навчання в аспірантурі аспірантки Данів Олесі 

Олександрівни (протокол № 6 від 23.01.2015 р.). 

2. Про переривання навчання в аспірантурі аспіранта Балтака Дмитра 

Олеговича (протокол № 7 від 26.02.2015 р.). 

3. Про переривання навчання в аспірантурі аспірантки Лисенко Юлії 

Олександрівни (протокол № 7 від 26.02.2015 р.). 

4. Про переривання навчання в аспірантурі аспірантки Антонюк Аліни 

Петрівни (протокол № 10 від 27.04.2015 р.). 
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5. Про затвердження Правил прийому до аспірантури Хмельницького 

університету управління та права на 2015 -2016 навчальний рік (протокол № 

10 від 27.04.2015 р.). 

6. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів 

Хмельницького університету управління та права і затвердження тем 

дисертацій (протокол № 10 від 27.04.2015 р.): 

6.1. На здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 12.00.12. – філософія права (юридичні науки): 

- аспіранту Абросімову  Ігору Сергійовичу «Прогрес у праві: 

філософсько-правовий аспект» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

Омельчук О. М.); 

- аспірантці Левчук Наталії Василівні «Універсалізм і релятивізм у 

сучасних концепціях прав людини» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

Грищук О. В.); 

- аспірантці Мартинишин Галині Йосипівні «Логіко-філософські основи 

правозастосування» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Грищук О. В.); 

- аспірантці Музиці Марії Петрівні «Філософсько-правові погляди 

Л. П. Юзькова» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Омельчук О. М.); 

- аспіранту Романюку Валерію Миколайовичу «Правова ідентичність 

особи: філософсько-правовий вимір» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

Омельчук О. М.); 

- аспірантці Сокіл Уляні Вікторівні «Аксіологічні передумови 

прийняття судових рішень у американському правовому реалізмі» (науковий 

керівник – д.ю.н., проф. Грищук О. В.). 

7. Про  переривання навчання в аспірантурі здобувача Димінського 

Максима Юрійовича (протокол № 2 від 26.10.2015 р.). 

8. Про переривання навчання в аспірантури аспірантки Лазарук Валерії 

Валеріївни (30.11.2015 р.). 

9. Про надання дозволу на керівництво аспірантами за спеціальністю 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
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приватне право доценту кафедри цивільного права та процесу, кандидату 

юридичних наук, доценту Бориславській М.В (30.11.2015 р.). 

10. Про надання дозволу на керівництво аспірантами за спеціальністю 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право доценту кафедри цивільного права та процесу, кандидату 

юридичних наук, доценту Бориславській М.В. (30.11.2015 р.). 

 Захистили кандидатські дисертації 9 осіб, з них 4 аспіранти (Гринько 

Р.В., Майстер І.П., Петрова С.М., Оксанюк Н.М.) та 5 науково-педагогічних 

працівників (Крушинський С.А., Самбір О. Є., Пунда А.В., Шевчук І.В., 

Якимчук С.О). 
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Наукова бібліотека 

Бібліотека Хмельницького університету управління та права є базовим 

елементом інформаційної, культурної, освітньої, наукової інфраструктури 

університету, є одним із основних підрозділів, що відіграє важливу роль у 

розвитку інформаційної та мовної культури всіх працівників закладу, 

патріотичного, правового виховання, формування стійкого інтересу до 

вивчення та розуміння національної історії та культури. Майбутнє 

книгозбірні вбачається в трансформації її у науково-інформаційний центр 

Хмельницького університету управління та права, покликаний забезпечувати 

оперативну та якісну підтримку навчально-виховного і наукового процесу з 

максимально ефективним використання бібліотечних ресурсів і сучасних 

інформаційних технологій. 

Свою діяльність бібліотека спрямовує і планує згідно з чинним 

законодавством у галузі бібліотечної справи та вищої освіти, політикою 

університету щодо системи якості надання освітніх послуг. 

Провідним напрямом роботи бібліотеки  університету в 2015 р.  було 

задоволення потреб користувачів у документах та інформації з юридичних,  

економічних питань та з суміжних галузей знань, науково-інформаційне 

забезпечення розвитку юридичної і економічної науки, теорії та практики 

навчання. З цією метою більш ретельно та повно формувався інформаційний 

ресурс бібліотеки. Оперативно здійснювалось опрацювання і введення у 

читацький обіг нових надходжень. 

Бібліотека університету забезпечує студентів та викладачів 

підручниками, посібниками, нормативними документами, періодичними 

виданнями, методичними розробками. Кожен семестр студентам денної та 

заочної форм навчання видаються комплекти підручників. 

Комплектування бібліотеки здійснюється на основі вивчення ринку 

книжкових і періодичних видань, а також потреб та запитів читачів з метою 

оперативного та якісного їх задоволення. Налагоджені зв’язки з 
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видавництвами, які надсилають каталоги нових видань своєї друкованої 

продукції . 

Фонд наукової бібліотеки становить 70728 примірників навчальної і 

наукової літератури, книгозабезпеченість – 41,2; читаність – 208; обертаність 

фонду – 5; кількість користувачів за єдиним обліком – 1710; книговидача – 

356772. 

Протягом року було отримано 1063 примірників, з них 605 книг, 458 – 

періодичних видань. Інформацію про літературу, яка надійшла, можна знайти 

на сайті бібліотеки в розділі „Нові надходження”. Велику роль в 

інформаційному забезпеченні читачів мають не лише книги, а й періодичні 

видання. В 2015 р.  бібліотека отримала 49 найменувань  газет та журналів. 

На придбання  періодичних видань  в 2015 р. було виділено 28030 грн. 

Протягом року проводилось аналітичне опрацювання періодичних видань в 

електронному та картковому варіанті. Своєчасно оформлена передплата 

періодичних видань України на перше півріччя 2016 р. 

Просвітницька діяльність залишається одним з пріоритетних напрямків 

роботи бібліотеки. Основою організації культурно-освітніх заходів у 2015 

році були єдність і взаємозв’язок всіх напрямів виховання студентської 

молоді . 

Протягом року було проведено низку культурно-інформаційних 

заходів:  

ДНІ ІНФОРМАЦІЇ: 

1. Екологічна культура: поняття та реальність. 

2. Право: знати, розуміти, виконувати. 

3. Релігія, як сфера духовної культури, її елементи і структура. 

4. Трипільська культура – джерело української духовності. 

  Масові заходи: 

1. «Шевченко на Поділлі»  

Літературний вечір до 201-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка 
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2. «Основи римського права»  

Бібліографічна лекція-огляд літератури з предмету «Римське приватне 

право» 

3. «Герої на варті. Ти віддячиш їм, якщо житимеш гідно»  

Патріотична бесіда, вшанування пам’яті загиблих в АТО 

4. «Ми славимо мужність і подвиг ваш» 

Вечір пам’яті жертв Другої Світової війни 

5. Віртуальна екскурсія Хмельницьким ХІХ століття за мотивами повісті 

«Поєдинок» О.І. Купріна 

Літературна година до 145-річчя від дня народження Олександра 

Купріна 

6. «Очима болю, відлунням у серці» 

Година пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

Широкому розкриттю бібліотечних фондів, популяризації кращих 

творів допомагають організація та оформлення книжкових  виставок. Вони є 

важливою частиною життя бібліотеки і спрямовані перш за все на розкриття 

фондів, нових надходжень. Кожна експозиція – результат кропіткої роботи 

працівників. Як і всі інші форми роботи вона слугує пропаганді книг.  

У 2015 році були оформлені такі книжкові виставки: 

1.  «Соборна мати – Україна одна для всіх, як оберіг» 

(до дня Соборності України) 

2.  «Ще юнаки, ще майже діти» 

(до дня пам’яті Героїв Крут) 

3.  «Душа народу бринить у слові» 

(до Міжнародного дня рідної мови) 

4.  «Жінка - одвічна загадка природи» 

(до Міжнародного жіночого дня) 

5.  «Слава Шевченка – Слава України» 

(до дня народження Т.Г. Шевченка)  
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6.  «Єдиний шлях, що веде до знання — це діяльність» (Джордж 

Бернард Шоу) (до Всесвітнього дня захисту прав споживача).  

7.  «Душа тисячоліть шукає себе в слові» (Л.Костенко) 

(до Всесвітнього дня книги та авторського права)  

8.  «Чорнобиль не має минулого часу» 

(до дня Чорнобильської трагедії) 

9.  «Роки війни - століття пам'яті» 

(до 70- річчя Перемоги у ВВВ 1941-1945рр.) 

10.  «Науку створюєш Ти!» 

(до дня науки) 

11.  «Хай не міліє джерело» (до дня слов’янської писемності і культури) 

12.  «Вони помирали, щоб жила Україна» 

(до дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні) 

13.  «Встеляйте квітами дороги - бійцям, що мир несли в наш край» 

(до дня Перемоги) 

14.  «Прийди до серця, Україно, Благослови добром мене...» 

(до дня Конституції) 

15.  «Шляхи української державності: Декларація про державний 

суверенітет України» 

(до 25 річчя прийняття Верховною Радою України Декларації про 

державний суверенітет України) 

16.  «Цвітуть, неначе квіти волі, Знамена жовто-голубі» 

(до дня державного прапора України) 

17.  «Живи і міцній, Українська державо!» 

(до дня Незалежності України) 

18.  «13 вересня – День пам’яті жертв фашизму» 

(до дня пам’яті жертв фашизму) 

19.  «Купрін на Поділлі» 

(до 145-річчя від дня народження Купріна О.І.)  
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20.  «30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек» 

(до Всеукраїнського дня бібліотек) 

21.  «Право – мистецтво добра та справедливості» 

(до Дня юриста) 

22.  «Ми твої захисники, Вітчизно» 

(до дня захисника України) 

23.  «О, рідна мово ти моя, як любо ти звучиш!» 

(до дня української писемності та мови) 

24.  «Скорботна свічка пам’яті святої» 

(до дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні) 

25.  «Ваш подвиг безсмертний, ваше ім'я в віках» 

Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 

26.  Наукові досягнення науково-педагогічних працівників 

27.  Нові надходження 

Розвиток Інтернету надав можливість для створення віртуальних 

виставок, завдяки яким читачі оперативно ознайомлюються з новими 

книжковими надходженнями, цікавими статтями, подіями які відбуваються в 

бібліотеці. 

Перелік віртуальних виставок: 

1.  «Соборна мати – Україна одна для всіх, як оберіг» 

(до дня Соборності України) 

2.  «Творець українського гімну Михайло Вербицький» 

(до 200-річчя з дня народження композитора) 

3.  «Слава Шевченка – Слава України» 

(до дня народження Т.Г. Шевченка) 

4.  «Альянс без погонів» 

(до 66-річчя створення міжнародної політично-військової 

організації) 
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5.  «15 квітня – День працівників карного розшуку України» 

(до Дня працівників карного розшуку України)  

6.  «Чорнобиль не має минулого часу» 

(до дня Чорнобильської трагедії) 

7.  «Роки війни - століття пам'яті» 

(до 70- річчя Перемоги у ВВВ 1941-1945рр.) 

8.  «Конституція - правовий фундамент демократичного розвитку 

суспільства» 

(до дня Конституції) 

9.  «Цвітуть, неначе квіти волі, Знамена жовто-голубі» 

(до дня державного прапора України) 

10.  «Живи і міцній, Українська державо!» 

(до дня Незалежності України) 

11.  «13 вересня – День пам’яті жертв фашизму» 

(до дня пам’яті жертв фашизму) 

12.  «Купрін на Поділлі» 

(до 145-річчя від дня народження Купріна О.І.) 

13.  «30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек» 

(до Всеукраїнського дня бібліотек) 

14.  «Право – мистецтво добра та справедливості» 

(до Дня юриста) 

15.  «Ми твої захисники, Вітчизно» 

(до дня захисника України) 

16.  «О, рідна мово ти моя, як любо ти звучиш!» 

(до дня української писемності та мови) 

17.  «Скорботна свічка пам’яті святої» 

(до дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні) 

18.  «Ваш подвиг безсмертний, ваше ім'я в віках» 

Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 
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19.  Нові надходження 

На даний час в бібліотеці Хмельницького університету управління та 

права функціонують такі засоби як: електронний каталог, електронна 

бібліотека навчально-методичної літератури, надається безкоштовний доступ 

до мережі Інтернет. Це сприяє повноті й оперативності пошуку інформації 

студентами для виконання рефератів, курсових та дипломних робіт, наукових 

повідомлень, конспектів тощо. Таким чином, електронні ресурси стали 

невід'ємною частиною бібліотечних фондів Хмельницького університету 

управління та права. 

В 2015 році продовжувала діяти сторінка бібліотеки Хмельницького 

університету управління та права в соцмережі «Facebook». 

Сьогодні бібліотека перебуває в процесі постійного розвитку, технічного 

удосконалення та являється системою, що постійно розвивається, 

змінюється, трансформується з традиційної бібліотеки в науково-

інформаційний осередок. 
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Методична робота 

З початку поточного календарного року робота спрямовувалася на 

забезпечення реалізації в університеті Закону України «Про вищу освіту». 

Першочерговим кроком у цьому плані стало започаткування приведення 

локальних нормативно-правових актів університету у відповідність до нового 

закону. В рамках цього процесу кафедрами, методичною та вченою радою 

було розглянуто, а також схвалено конференцією трудового колективу 

19 березня поточного року: 

 - Статут університету, що був затверджений  в установленому порядку 

головою обласної ради; 

 - Колективний договір, що зареєстрований у відповідному 

реєструючому органі; 

 - правила внутрішнього розпорядку; 

 - положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених; 

- створено комісію з трудових спорів та затверджено положення про 

неї. 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» вперше в 

історії університету проведено прямі таємні вибори ректора університету, 

які, за оцінкою обласної ради,обласної державної адміністрації, низки 

навчальних закладів та громадських організацій, які спостерігали за цим 

процесом, відповідали букві і духу Закону, готувались і проводились 

демократично – на альтернативній основі, відкрито, прозоро, з публікацією 

усіх документів на веб-сайті університету. 

 Поточний календарний рік став знаковим, завершальним у тривалій і 

напруженій роботі щодо відновлення несправедливо зменшеного в 2009 році 

ліцензованого обсягу з підготовки фахівців за спеціальністю Правознавство. 

Рішенням Акредитаційної комісії України від 24 липня 2015 року, протокол 

№ 118, ліцензовано відновлення з 1 вересня 2015 року підготовки магістрів за 

спеціальністю Правознавство за заочною формою навчання з ліцензованим 
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обсягом 30 осіб на рік. З прийняттям цього рішення ліцензований обсяг 

прийому повернуто до рівня 2009 року – тобто, до 960 осіб. 

 Крім цього, в поточному календарному році проведена значна робота з 

підготовки і забезпечення проведення чергової акредитації напрямів 

підготовки і спеціальностей, термін дії сертифікатів про акредитацію яких 

закінчувався 1 липня 2015 року. Завдяки злагодженій роботі кафедр, 

деканатів, методичної ради була вчасно і якісно проведена необхідна робота з 

підготовки акредитацій них справ та подання їх до Міністерства освіти і 

науки України. 

Як наслідок, у 2015 році відповідно до рішення АКУ від 30.06.2015, 

протокол № 117, та наказу Міністерства освіти і науки України від 03.07.2015 

№ 1683л успішно акредитовано: 

підготовку бакалаврів за напрямом 6.030601 Менеджмент (сертифікат 

від 03.07.2015 серія НД- ІІ № 2376805); 

підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент 

організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (сертифікат 

від 03.07.2015 серія НД- ІІ № 2376806); 

підготовку магістрів за спеціальністю 8.03040101 Правознавство 

(сертифікат від 03.07.2015 серія НД- ІІ № 2376804); 

підготовку магістрів за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний 

менеджмент (сертифікат від 03.07.2015 серія НД- ІІ № 2376804). 

Поряд з цим у поточному році здійснена значна робота щодо 

запровадження в університеті нових освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

Рішенням АКУ від 30.06.2015, протокол № 117, та наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.07.2015 № 1683л  успішно 

ліцензовано:  

відновлення в університеті підготовки до вступу у вищі навчальні 

заклади громадян України з необмеженим ліцензованим обсягом; 
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підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами підготовки 

(спеціальностями), за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців, 

з ліцензованим обсягом 750 осіб на рік. 

Рішенням АКУ від 24 липня 2015 року, протокол № 118, ліцензовано 

надання університетом ще однієї нової освітньої послуги – підвищення 

кваліфікації адвокатів України з ліцензованим обсягом 500 осіб на рік. 

Станом на сьогоднішній день: 

1. В університеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів Бакалавр, Спеціаліст, Магістр за п’ятьма напрямами 

підготовки (спеціальностями) в межах чотирьох галузей знань з сукупним 

ліцензованим обсягом (річним прийомом) 960 осіб.  

У тому числі: 

 
№ Напрям підготовки (спеціальність) Ліцензований обсяг Термін дії 

ліцензій  

і сертифікатів 
ОКР Код Назва Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Всього 

        

1 Бакалавр 6.030401 Правознавство 130 100 230 01.07.2012 

 Спеціаліст 7.03040101 Правознавство 100 100 200 01.07.2012 

 Спеціаліст 7.03040101 Правознавство (перепідготовка) - 50 50 01.07.2012 

 Магістр 8.03040101 Правознавство 30 30 60 01.07.2010 

2 Бакалавр 6.030601 Менеджмент  75 75 150 01.07.2010 

3 Спеціаліст 7.03060101 Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

75 75 150 01.07.2010 

4 Магістр 8.15010002 Державна служба 30 30 60 01.07.2013 
5 Магістр 8.18010018 Адміністративний менеджмент 30 30 60 01.07.2010 

   Разом: 470 490 960  

 

Зокрема: 

підготовка бакалаврів здійснюється за двома напрямами – Менеджмент 

і Правознавство з річним ліцензованим прийомом 380 осіб;  

підготовка спеціалістів за двома спеціальностями – Менеджмент 

організацій і Правознавство з річним ліцензованим прийомом 400 осіб;  

підготовка магістрів – за трьома з чотирьох спецальностей – 

Правознавство, Державна служба, Адміністративний менеджмент з річним 

ліцензованим прийомом 180 осіб. 
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2. Університет започатковує надання чотирьох нових видів освітніх 

послуг у сфері вищої освіти з сукупним ліцензованим обсягом понад 1750 

осіб на рік.  

У тому числі: 

№  

зп 

Назва виду послуги Ліцензований 

обсяг (осіб) 

1 2 3 

1 Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України Не обмежений 

2. Підвищення кваліфікації за програмою підготовки арбітражних керуючих 

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 

 

500 

3. Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами підготовки 

(спеціальностями) 

750 

4. Підвищення кваліфікації адвокатів України 500 

 Разом: 1750 

3. Ліцензований обсяг університету становить 2710 осіб. 

 У поточному календарному році продовжується розпочата з поточного 

навчального року робота щодо приведення організації навчального процесу в 

університеті у відповідність до вимог Закону України «Про вищу освіту».  

У зв’язку з тим, що згідно з вимогами Міністерства освіти і науки не 

дозволено переводити програми і навчальні плани  підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст з 36-годинного на 30-годинний 

кредит, відповідно до рекомендацій МОН та з метою збереження 

контингенту кадрів науково-педагогічних працівників було прийнято 

рішення і розпочато з цього навчального року поступовий перехід з 900 до 

600 годин навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника на навчальний рік. У поточному навчальному році максимальне 

навчальне навантаження зменшено на 75 годин – до 825 годин. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 

затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Цим переліком, який набув чинності з 1 

вересня 2015 року, визначено в межах 27 галузей знань 114 спеціальностей, 

які є універсальними, не поділяються на бакалаврські і магістерські. 

 Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки від 6 листопада 

2015 року № 1151 26 листопада 2015 року подано до МОН проект Акта 

узгодження переведення наявних в університеті напрямів підготовки та 
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спеціальностей на Перелік спеціальностей 2015 року. На основі узгодженого 

Міністерством Акта прийом на навчання до університету в 2016році має 

здійснюватися за новими спеціальностями. 

 30 листопада поточного року питання особливостей переходу на нові 

спеціальності детально розглянуто на засіданні вченої ради університету, її 

рішенням з цього питання передбачено розробку і затвердження в 

установленому порядку освітніх програм, навчальних планів, методичного 

забезпечення з тим, щоб згідно з вимогами наказу МОН від 06.11.2015№ 

1151з 1 вересня 2016 року розпочати підготовку фахівців в університеті 

виключно за новими спеціальностями. 

Відповідно до прикінцевих і перехідних положень Закону України 

«Про вищу освіту» останній прийом вступників на навчання за освітньо-

професійними програмами спеціалістів здійснюватиметься в 2016 році. 

У зв’язку з цим останні випуски спеціалістів відбудуться: 

спеціальності 7.03040101 Правознавство денної форми навчання – у 

2017 році; 

спеціальності 7.03040101 Правознавство заочної форми навчання 

(підготовка) – у 2017 році; 

спеціальності 7.03040101 Правознавство заочної форми навчання 

(перепідготовка) – у 2019 році; 

спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування 

(за видами економічної діяльності) денної форми навчання – у 2017 році. 

Тому ліцензований обсяг підготовки фахівців в університеті за 2017 – 

2019 роки зменшиться на 400 осіб.  

Зокрема: 

№  

зп 

Напрям підготовки (спеціальність) Ліцензований обсяг (осіб) 

Код Назва Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Всього 

1. 7.03040101 Правознавство (підготовка) 100 100 200 

2. 7.03040101 Правознавство (перепідготовка) - 50 50 

3. 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

75 75 150 

  Всього: 175 225 400 

 



 71 

Таке значне скорочення ліцензованого обсягу може спричинити 

скорочення чисельності контингенту науково-педагогічних працівників. 

З метою недопущення цього вчена рада університету на засіданні 30 

листопада 2015року підтримала пропозиції щодо доцільності започаткування 

з 2016/2017 навчального року підготовки в університеті бакалаврів, що 

внесені: 

кафедрою державного управління та місцевого самоврядування: 

 1) з галузі знань 07 Управління і адміністрування за спеціальністю 074 

Публічне управління і адміністрування з орієнтовним ліцензованим обсягом 

15 осіб за денною формою навчання; 

2) з галузі знань 24 Сфера обслуговування за спеціальністю 241 Туризм 

з орієнтовним ліцензованим обсягом 30 осіб за денною формою навчання; 

 кафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів: 

3) з галузі знань 07 Управління і адміністрування за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування з орієнтовним ліцензованим 

обсягом 30 осіб за денною формою навчання; 

кафедрою математики,статистики та інформаційних технологій: 

4) з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 112 

Статистика з орієнтовним ліцензованим обсягом 30 осіб за денною формою 

навчання; 

5) з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 

Системний аналіз з орієнтовним ліцензованим обсягом 30 осіб за денною 

формою навчання. 

На виконання цього рішення, в плані підготовки ліцензійних справ, 

мають бути зосереджені зусилля і ректорату, і деканатів, і кафедр, а також 

кожного працівника.  
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Відділ виховної та соціальної роботи 

Вихідним положенням планування виховного процесу в університеті є 

принципи національно-патріотичного та громадянського виховання 

студентської молоді, які визначають вимоги до змісту, організації і методів 

виховання, що є основою «Комплексного плану організації виховного 

процесу». 

Основні завдання, які ставилися перед науково-педагогічними 

працівниками та співробітниками університету у процесі виконання 

запланованих Комплексним планом заходів - формування нового українця 

,що діє на основі національних та європейських цінностей, розвиток його 

талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадянської свідомості, пропаганда здорового 

способу життя, підвищення ролі органів студентського самоврядування в 

сфері національно-патріотичного виховання студентської молоді та багато 

іншого. 

З метою реалізації поставлених завдань виховна робота в університеті 

проводилася за такими напрямками: навчально-науковим, культурно-

масовим та спортивно-оздоровчим. 

Проведено комплекс заходів, які уже протягом багатьох років 

проводяться в стінах нашого навчального закладу та стали для нього 

традиційними. Серед них: 

День знань, Тижні юридичного факультету і факультету управління та 

економіки , 

Дебют першокурсника, а також випуски бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів Хмельницького університету управління та права . 

Активно проводилася робота спільно з навчально-науковим 

департаментом студентської ради університету щодо адаптації студентів 

першого курсу  до навчального процесу в університеті: відбулися 

ознайомчі зустрічі першокурсників з працівниками відділу виховної 

роботи, членами студентської ради, студентського профкому та 
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представниками центру допомоги студентам – студентськими 

організаторами навчального процесу. Проводилися дослідження рівня 

психологічної адаптації першокурсників до навчального процесу, вивчення 

особливостей адаптації та причин дезадаптації студентів університету.  

Проведено також заходи з відзначення Тижня фізкультури та спорту,    

Всеукраїнського дня бібліотек, Дня працівника освіти, Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій, Міжнародного дня студента, 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Всеукраїнського тижня права, Дня 

Чорнобильської катастрофи, Дня Перемоги над німецько-фашистськими 

загарбниками, Дня науки та інші. 

Студенти нашого вузу приймали активну участь у всіх  обласних і 

міських заходах, присвячених  державним святам України, акціях. 

Незмінно проводиться волонтерська робота. Було організовано збір 

коштів та продуктів харчування (різноманітна випічка, консервація ) на 

допомогу бійцям  АТО. Традиційна благодійна акція «З Миколайчиком в 

душі», під час якої студенти, науково-педагогічні працівники та 

співробітники університету мають змогу надати благодійну допомогу 

дітям-сиротам, учням шкіл-інтернатів с. Вовковинці та Хмельницького 

Будинку дитини.  

Активно працювала протягом року і студентська рада університету, яка 

брала участь у великій кількості міжнародних та всеукраїнських круглих 

столах, конкурсах і проектах, де якнайкраще зарекомендували себе та свій 

начальний заклад. 

Групова виховна робота поєднується з індивідуальною. Надавалася 

систематична організаційна допомога органам студентського 

самоврядування. Працівниками відділу здійснюється відвідування 

студентського гуртожитку та гуртожитку готельного типу «Енеїда».  

Проводилася робота з правової освіти населення, яка здійснюється 

через діяльність студентських лекторських груп, що діють при навчально-

науковому департаменті студентської ради.  
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Було проведено профорієнтаційні заходи, що популяризують 

університет та навчання в ньому.  

- здійснено участь у заходах обласного центру зайнятості – «Ярмарка 

професій».  

-  проводилася робота в рамках договорів про співпрацю із 

загальноосвітніми навчальними закладами області, а саме: розповсюдження 

інформаційних матеріалів про університет по школах області і міста; 

-  правові Брейн-ринги та зустрічі з лекторськими групами 

університету.  

- висвітлення в ЗМІ загальноуніверситетських та студентських заходів, 

конференцій, форумів та круглих столів; 

- участь студентів і викладачів університету в тематичних телевізійних 

програмах, в ефірах та інтерв’ю на радіо. 

- інформаційне висвітлення проекту «День відкритих дверей 2015» 

передбачала виготовлення і трансляцію на FM станціях аудіо ролика з 

оголошенням про прийом документів на навчання до університету; 

виготовлення відео роликів з аналогічним оголошенням; 

- рекламна кампанія проекту «День відкритих дверей 2015»; 

- робота з офіційним Інтернет сайтом університету та архівом: 

 оновлення застарілої інформації; 

 поповнення стрічки новин та фотогалереї. 
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Відділ інформаційного забезпечення та технічних  

засобів навчання 

Відділ інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання 

виконує функції по апаратному і програмному об'єднанню комп'ютерів у 

мережу, забезпечує технічне і програмне обслуговування техніки. 

Загальна кількість комп'ютерів, що знаходяться на балансі університету 

складає 231 одиницю включаючи 9 серверних станцій (данні без врахування 

оргтехніки).  

За 2015 рік  проведено декілька поточних ремонтів ПК, та  було  

подано  більше 100 поправок на Інтернет-сторінку університету. Спільно з 

прес-службою університету створено та опубліковано сторінку університету 

в соціальній мережі Facebook.  

На основі оптоволоконних каналів зв'язку, працює комп'ютерна 

загально-університетська мережа (підключені усі навчальні корпуси, наукова 

бібліотека, юридична клініка і гуртожиток в єдину мережу). На кожному 

робочому місці є швидкий доступ до даних університету, до ресурсів 

Інтернет та електронної пошти для всіх студентів і співробітників. 

У зв'язку з розширенням сфери застосування IT-технологій з'являється 

необхідність у виборі найбільш сучасних і досконалих програм для 

здійснення процесу обліку і управління. Зростає і потреба у фахівцях, 

здатних грамотно і ефективно використовувати ці технології. Все частіше 

абітурієнти звертають увагу на наявність у програмах навчальних закладів 

курсів, що надають можливість навчатися сучасним програмам ведення 

обліку. На сьогоднішній день серед обліково-управлінських програм 

найпопулярнішою, надійною та ефективною є система програм «1С: 

Підприємство». Тому в 2015 році було придбано комплект програмного 

забезпечення 1C Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих і середніх 

навчальних закладах України, який було встановлено, налаштовано та 

впроваджено для навчання студентів факультету управління та економіки в 

аудиторії 301 навчального корпусу №2. 
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На виконання ЗУ “Про Вищу освіту” від 01 липня 2014 року для 

забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти, було укладено договір про використання 

програмного забезпечення «Anti-Plagiarism», яке призначене для ефективного 

виявлення і таким чином запобігання плагіату. Це універсальний інструмент 

для боротьби з World Wide Web копіюванням-вставкою інформації з 

присвоєнням авторства.  

Важливим питанням, яке потребує якнайшвидшого розгляду є питання 

телекомунікації університету. Першочерговим є питання заміни 

«некерованих» комутаторів на «керовані» по одному на кожен корпус, в 2014 

році вдалося виконати одну заплановану заміну в першому корпусі.  Також  є 

необхідність в розгортанні стаціонарної  Wi-Fi мережі в актовому залі 

четвертого корпусу, та лекційному залі №1 в першому навчальному корпусі. 

В перспективі розвитку планується побудова власної оптоволоконної мережі, 

та відмова від оренди у провайдерів. Це дало б змогу у рази збільшити 

швидкість каналів зв’язку та збільшити їх відмовостійкість. 

В 2015 році була продовжена робота в одному з найважливіших 

проектів, який було впроваджено в минулому році. В цьому проекті відділ 

займався технічною реалізацією, а саме, створення електронної бібліотеки і 

перехід до електронного навчально-методичного забезпечення навчального 

процесу. Проект є досить складним як з точки зору технічного впровадження, 

так і методичного, і потребував багато ресурсів як часових, так і трудових. 

Проте, вдосконалення електронної бібліотеки було пріоритетним оскільки 

дозволило не лише значно полегшити роботу викладачам, навчання 

студентам, але й зекономити значні кошти на тиражуванні методичних 

розробок.  
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Редакційно – видавничий відділ 

За 2015 рік у редакційно-видавничому відділі завдяки сприятливим 

умовам праці та сумлінного ставлення працівників відділу до своїх 

обов’язків виготовлено видавничої продукції: 

1) три навчальних посібника — 350 примірників; 

2) п’ять монографій — 335 примірників; 

3) сім авторефератів — 850 прим; 

4) три номери часопису  УНЗ IV – 2014 р., 1,2 – 2015 р. — 500 

примірників; 

5) вісім Збірників тез наукових конференцій — 740 примірників; 

6) чотирнадцять програм конференцій  і круглих столів — 1085 

примірників; 

7) друкувалися всі необхідні матеріали для роботи науково-

педагогічних працівників та працівників усіх підрозділів університету. 

За 11 місяців 2015 року у відділі надано платних послуг для 

виготовлення ксерокопій та підшивки дипломних робіт у твердому 

перепльоті:  

 на суму: 20000 грн.; 

 використано паперу: 1800 кг. 
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Юридичний відділ 

За 2015 рік юридичним відділом підготовлено 258 проектів 

господарських договорів з фізичними особами-підприємцями, 

підприємствами, установами, організаціями. 

Із 3 орендарями укладено договори оренди та із 5 орендарями 

продовжено договори оренди на новий строк. 

Під час розгляду правових питань і спорів відділом забезпечено 

організацію і ведення претензійної роботи та представництво в 

установленому законом порядку інтересів університету. 

Вживаються заходи щодо забезпечення виконання рішень про 

стягнення заборгованості, які набрали законної сили. 

Зокрема, протягом року стягнено заборгованість в загальній сумі 

9227,55 грн. 

Відділом проведена підготовка та перевірка на відповідність чинному 

законодавству проектів наказів ректора університету, трудових угод і 

контрактів, а також надано більше 60 консультацій з правових питань 

працівникам, пов'язаних з діяльністю університету. 
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Загальний відділ 

Загальний відділ Хмельницького університету управління та права діє 

відповідно до Положення про загальний відділ Хмельницького університету 

управління та права, яке було ухвалене протоколом засідання Вченої ради  

22 березня 2004 р. № 7. 

За період 2015 року вихідних листів було надіслано у кількості                

1070 штук, як правило це звіти, інформації, клопотання, відповіді на 

отриманні листи, пропозиції. Вхідних листів було отримано у кількості 0712 

штук, значну кількість серед яких займають листи з управління освіти і науки 

ХОДА, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів та 

запрошення на конференції. Зареєстровано 723 наказів ректора.  

На належному рівні сформований рівень якості підготовлених проектів 

листів, запитів, інших документів працівниками університету. Службова 

записки дала змогу відстежувати рух та фіксацію фактичного виконання 

вхідних і внутрішніх документів, що мають важливе значення, а також вказівок 

керівництва. У разі несвоєчасного виконання, відповідальна особа пише 

пояснення в якому вказує причину бездіяльності. Службової записку сприяє 

своєчасному та якісному виконанню управлінських рішень в університеті, 

забезпечення керівника інформацією для оцінки діяльності працівників, 

структурних підрозділів, ефективного документообігу університету. Від того 

наскільки оперативно здійснюються рух, опрацювання документів та їх 

передавання на виконання, залежить швидкість отримання інформації, 

необхідної для прийняття управлінського рішення. Невпорядкованість 

документообігу знижує ефективність праці управлінського апарату, тому 

раціональній організації документообігу слід приділити особливу увагу. 

Необхідно здійснювати належний контроль за резолюціями на наказах, 

а також вхідних документах в тому числі з Міністерством освіти і науки 

України, Хмельницької обласної ради.  

Важливим етапом організації роботи з документами в університеті є 

підготовка закінчених у діловодстві справ до передання в архівний підрозділ 
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університету. До кінця поточного року  проводитиметься  прийом документів 

по кафедрах та відділах  університету. Отриманні раніше описи справ 

структурних підрозділів постійного зберігання здані до обласного архіву. 
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Відділ кадрів 

Станом на 1 грудня 2015 року у Хмельницькому університеті 

управління та права працює 296 працівників, з них – 129 науково-

педагогічних працівників (21 НПП на умовах сумісництва). 

 У 2015 році відділом кадрів проводилась цілеспрямована робота щодо 

покращення якісного складу науково-педагогічних кадрів навчального 

закладу, добору їх відповідно до Положення про порядок обрання та 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників. Протягом цього року 

кандидатські дисертації захистили 9 науково-педагогічних працівника, 

зокрема: Кеменяш Роксолана Юріївна – асистент кафедри міжнародного та 

європейського права; Крушинський Сергій Антонович – доцент кафедри 

кримінального права та процесу; Куліш Наталія Стефанівна – доцент 

кафедри філософії та соціально гуманітарних наук; Меланчук Анна 

Василівна – доцент кафедри кримінального права та процесу; Пунда 

Анастасія В’ячеславівна – викладач кафедри державного управління та 

місцевого самоврядування; Рижа Тетяна Володимирівна – доцент кафедри 

менеджменту, економічної теорії та фінансів; Самбір Ольга Євгенівна – 

доцент кафедри цивільного права та процесу; Шевчук Інна Володимирівна – 

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування; 

Якимчук Світлана Олексіївна – доцент кафедри цивільного права та процесу.  

Також, хочеться зазначити, що зі 129 науково-педагогічних працівників 

контракти укладено з 94 НПП, 13 – працюють за строковими трудовими 

договорами. З цього виходить, що контракти не укладені ще із 22 науково-

педагогічними працівниками. Окремі науково-педагогічні працівники 

недостатньо приділяють уваги виконанню вимог ст. 60 Закону України «Про 

вищу освіту» щодо підвищення професійно-кваліфікаційного рівня. Слід до 

завершення 2015-2016 навчального року деканам факультетів та завідувачам 

кафедр провести необхідну роботу щодо проходження підвищення 

кваліфікації всіма науковцями, хто цього потребує та виконати в повному 

обсязі затверджені графіки. 
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Адміністративно-господарська діяльність 

У 2015 році господарська діяльність університету здійснюється 

відповідно до вимог  чинного законодавства, Статуту, положень та 

Колективного договору. Основними видами діяльності залишаються: 

- підтримання внутрішнього порядку в приміщеннях університету та на 

прилеглій території навчальних корпусів і гуртожитків; 

- підтримання в робочому стані систем газо, тепло, водо, 

електропостачання; 

- організація енергозбереження; 

- організація пожежної безпеки; 

- організація охорони праці. 

В період з червня по вересень 2015 року працівниками служби було 

проведено ряд робіт по обслуговуванню та ремонту комунікацій тепло, водо, 

та електропостачання, систем пожежної безпеки, а саме:  

-  в усіх корпусах, гуртожитку та в бібліотеці проведені планові роботи 

по обслуговуванню систем автоматичної пожежної сигналізації та системи 

оповіщення при пожежі; 

- перевірені всі технічні поверхи, стан дахів приміщень і замкнені на 

замки; 

- дахова котельна гуртожитку готельного типу «Енеїда» підготовлена 

до експлуатації в зимовий період, вартість робіт склала 7546 грн., потребує 

заміни циркуляційний насос системи опалення (орієнтовна вартість 

18000 грн.)  Відповідно до правил експлуатації газових установок на даховій 

котельні були перевірені всі димові та вентиляційні канали, а також газовий 

сигналізатор, отриманий відповідний висновок. Вартість даних послуг склала 

320 грн.  

-  в навчальному корпусі № 4 проведена планова перевірка лічильнику 

обліку тепла і роботи по обслуговуванню мереж водопостачання та 

електромереж, а також роботи по обслуговуванню та підготовці до 
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опалювального періоду систем теплопостачання всіх навчальних корпусів. 

Вартість даних робіт і матеріалів склала 8248 грн.; 

- в приміщеннях заочного відділення юридичного факультету частково 

замінені радіатори опалення вартістю 2694 грн.; 

- в усіх будівлях університету перевірені та підготовлені до 

експлуатації в осінньо – зимовий період системи водовідливу. Замінені 

зливні труби на фасаді навчального корпусу № 2 вартістю 331 грн. 

Також силами ремонтно – будівельної бригади відповідно до заявок 

працівників університету, які відмічаються в відповідних журналах, 

виконуються роботи по підтримці в належному стані приміщень 

університету в межах фінансування. 

В приміщеннях студентському гуртожитку проведені відповідні роботи 

по підготовці комунікацій до опалювального сезону ,а також постійно 

здійснюються заходи для забезпечення належного санітарно – гігієнічного 

стану та пожежної безпеки. 

Відповідно до вимог пожежної безпеки в навчальних корпусах та 

гуртожитках в грудні поточного року запланована перевірка вогнегасників і 

пожежних рукавів. 

Господарською службою університету щоденно проводяться заходи по 

дотриманню санітарних норм в службових приміщеннях та навчальних 

аудиторіях. 

Відповідно до наказу ректора щоденно, відповідальними особами, 

здійснюється контроль за використанням та економією енергоресурсів та 

дотриманням температурного режиму в навчальних корпусах і гуртожитках. 

Заключні договори з відповідними службами міста на обслуговування мереж 

і отримання послуг з тепло, водо, газо та електропостачання. Встановлені та 

затверджені ліміти на використання енергоносіїв.  

          На сьогодні господарський стан Хмельницького університету 

управління та права відповідає нормативним документам, законодавчим 

актам та вимогам. 
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Фінансово - економічна  діяльність 

 Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 р. №228 Департаментом освіти і науки, молоді та спорту  

Хмельницької облдержадміністрації  на  2015 рік   кошторис університету  

затверджено в загальній сумі 26024,4  тис.грн.,  з яких загальний фонд склав 

7554,4 тис.грн.,  спеціальний фонд  складає 18470,0 тис.грн. Фінансування 

університету у 2015 році залишилось на рівні  2014 року. 

Фінансування університету проводиться на нормативній основі за 

рахунок коштів обласного бюджету, а також  за рахунок наданих платних 

послуг, здачі в оренду приміщення, коштів від господарської діяльності, 

благодійних внесків, грантів та дарунків.     

Станом на 01.01. 2015 року  залишок коштів  на рахунку казначейсва  

по загальному фонду  був  відсутній, по спеціальному фонду складав 2214,2 

тис.грн. 

 За період з 01.01.2015 року по 31.10.2015 року надійшло коштів по  

загальному фонду  6366,2 тис.грн.,  по спеціальному фонду   10290,7 тис.грн.   

 По загальному фонду кошти використано на: 

 заробітну плата  з   нарахуваннями  на оплату праці   3307,4 тис.грн. 

 стипендіальне забезпечення 2579,8 тис. грн. 

 комунальні платежі 211,2тис. грн. 

 обов’язкове утримання сиріт з числа студентів 31,7 тис. грн. 

 придбання предметів, матеріалів, обладнання и та інвентар 

16,5 тис.грн. 

 продукти харчування   188,5 тис.грн. 

 оплату послуг крім комунальних  29,1 тис.грн.  

 інші поточні видатки 2,0 тис.грн. 

 По спеціальному фонду всього  використано коштів 12799,4 тис.грн., а 

саме на: 

 заробітну  плату з нарахуваннями  9610,2   тис.грн. 
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 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 644,7 тис.грн. 

 оплату  послуг крім комунальних 849,4 тис .грн. 

 інші  поточні видатки ( ПДВ, податки) 471,2 тис.грн.  

 комунальні послуги  та енергоносії    1084,4 тис.грн.  

 навчання  аспірантів та кадрів 1,3 тис.грн. 

 пенсії та допомоги 60,8 тис.грн. 

 придбання обладнання і предметів довгострокового  користування  

(капітальні видатки)  43,1 тис.грн. 

 відрядження  33,1 тис.грн. 

 продукти харчування 1,2 тис.грн.  

Залишок коштів на спеціальному рахунку  університету  станом на 

01.11.2015 року  склав  2790,2 тис.грн. 

Всі науково - педагогічні працівники університету  перебували у  

щорічній відпустці  загальною тривалістю 56 календарних днів, відповідно 

до  Закону України «Про вищу освіту»  

Крім того, було  нараховано всім працівникам університету  індексацію 

заробітної плати та матеріальну допомогу на оздоровлення. 

Університет своєчасно та в повному обсязі перераховує платежі до  

бюджету в тому числі внески до Пенсійного фонду, а також податки, збори 

та обов’язкові платежі.  

Заборгованості по заробітній платі, спожитими енергоносіями та 

комунальними послугами за 2015 рік  університет не має. Всі комунальні 

послуги споживаються в межах доведених лімітів . 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 

планів спеціального фонду,  помісячних планів використання бюджетних 

коштів здійснювалось наростаючим підсумком з початку року   відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року. 

При плануванні кошторисів враховувалися вимоги як законодавства 

так і першочергові витрати університету, відповідно до режиму економії і 

цільового спрямування видатків. 
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Університет своєчасно та в повному обсязі надає фінансову та 

статистичну звітність, а  також інші необхідні відомості про майновий стан  і 

роботу навчального закладу.  
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Гуртожиток готельного типу  «Енеїда» 

У  2015  році  господарська  діяльність  готелю здійснюється  

відповідно до  вимог  чинного  законодавства, Статуту, положень  та  

Колективного   договору. Основними  видами  діяльності  залишаються 

надання  готельних  послуг та оренда  конференц – зали. 

     Життєдіяльність  готелю  забезпечує  23 працівника. За  неповний  

2015 рік ми  прийняли  4.600 клієнтів – це  відносно  кращі показники ніж у 

2014 році (на 670 чоловік більше) але  фінансовий  результат  нашої  роботи  

на  сьогоднішній  день є  збитковим. 

Серед  великої  кількості  чинників,  що  негативно  впливає  на  

конкурентноспроможність  готелю  особливо  вирізняються  слідуючі : 

 недостатня  кількість  номерів  підвищеного  комфорту (у деяких 

номерах ремонт  1983 року); 

 недостатній  спектр  додаткових  послуг; 

 зменшення  видатків  на  відрядження  в  цілому по Україні ; 

 відсутність  харчування – ресторану. 

На  початку  року  були  заключні  угоди  на  проживання  слухачів  

центру  підвищення  кваліфікації  та курси  підвищення  кваліфікації  освітян. 

З  вересня  місяця  20 номерів  готелю (3-й, та частина 4-го поверху) 

були  надані  для  тимчасового  проживання  клієнтів, що  дало  можливість  

щомісячно  отримувати  стабільний  дохід  у  розмірі 35 тис.грн. 

Протягом  2015 року  за  відсутністю  фінансування  не  проводився  

капітальний  ремонт  номерного  фонду. У  зв’язку  з  аварійною  ситуацією  

були проведені  часткові  ремонти  в  системі  водопостачання  та  каналізації 

у  декількох  номерах  і  відповідним  косметичним  ремонтом. Проводилися  

роботи  по  обслуговуванню  та  дрібному  ремонту  меблів. У № 506 було 

зроблено  косметичний ремонт. На  виконання  вимог  пожежної  безпеки  

були  перевірені  вогнегасники. Постійно  проводиться  інструктаж  з  питань  

техніки  безпеки. Протягом  року  випадків  травм  на  виробництві  не  було. 

Всі  працівники  готелю  пройшли  черговий  медичний  огляд. 
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Студентський гуртожиток 

У 2015 році господарська діяльність гуртожитку здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту університету, положень 

та колективного договору. 

Основними видами діяльності являються: 

 підтримання  внутрішнього порядку в приміщенні та на території 

гуртожитку; 

 підтримання      в     робочому     стані      системи      газопостачання, 

теплопостачання, водопостачання, електропостачання; 

 організація     енергозбереження     та     перехід     на     використання 

енергозберігаючих приладів; 

 організація пожежної безпеки; 

 організація охорони праці. 

Для утримання приміщення студентського гуртожитку та прибирання 

прилеглої території задіяні чотири прибиральниці. Дякуючи праці даного 

персоналу, приміщення та прилегла територія гуртожитку утримуються в 

належному стані. 

Силами працівника з комплексних робіт та прибиральниць влітку був 

проведений поточний ремонт приміщення гуртожитку: пофарбовано двері, 

вікна, підвіконня, батареї, підлогу, сходові клітини, побілені стіни всіх 

приміщень гуртожитку. Також проводились роботи по дрібному ремонту 

стільців, столів, ліжок, шаф, дверей тощо. 

Протягом поточного року проводились роботи по обслуговуванню та 

ремонту системи водопостачання, що забезпечило її надійну роботу. Також 

проводився ремонт, обслуговування та заміна сантехніки. За кошти 

університету встановлено 7 метало-пластикових вікон у приміщенні 

гуртожитку та 1 вікно в кімнаті студентів за рахунок коштів батьків. На 

сантехнічні матеріали в поточному році було витрачено 2813грн., на миючі 

засоби - 4600 грн., на електротовари - 4300 грн., на будівельні матеріали -

8460 грн. 
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Протипожежний стан в гуртожитку підтримується у відповідності до 

вимог нормативних документів по пожежній безпеці. Студентський 

гуртожиток обладнаний пожежною сигналізацією з виведенням сигналу про 

пожежу на центральний пульт пожежною спостереження міста. 

Обслуговування приладу пожежної сигналізації здійснюється своєчасно 

ліцензованими організаціями. 

Охорона праці в гуртожитку проводиться у відповідності до 

нормативних документів. Своєчасно проводяться інструктажі з охорони 

праці з працівниками та студентами. Влітку всі працівники гуртожитку 

пройшли черговий медичний огляд в поліклініці № 4 за рахунок коштів 

університету. 

Всі працівники студентського гуртожитку в поточному році були у 

відпустці та отримали кошти на оздоровлення в обсязі посадового окладу. 
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