
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«27» квітня 2021 року  
м. Хмельницький                             

                       № 188/21 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 26 квітня 2021 року, протокол № 12 

 

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 34, частини 6 статті 36 Закону України 

«Про вищу освіту», підпунктів 4.1.24.3 та 4.1.24.23 Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 26 квітня 2021 року, протокол № 12: 

1.1. Про затвердження Положення про наукові школи Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова;  

1.2. Про схвалення інформаційно-довідкового ресурсу «Путівник науковця»; 

1.3. Про підсумки щорічних звітних наукових конференцій науково-

педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.4. Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Бортник О. Ю., поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право; 

1.5. Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право Бєловій 

Юлії Дмитрівні; 

1.6. Про утворення ради для проведення захисту дисертації Тітової Ганни 

Олексіївни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 Право; 

1.7. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

туризму» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування; 

1.8. Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників; 

1.9. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць XXІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Статистичні методи та інформаційні технології 

аналізу соціально-економічного розвитку»;  



1.10. Про рекомендацію до друку монографії Пилипишина П. Б. «Класична 

парадигма індивідуалізму у праві: філософсько-правовий вимір»;  

1.11. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами;  

1.12. Про рекомендацію Синчака В. П. та Білоусова Ю. В. до участі у 

конкурсному відборі членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України; 

1.13. Про затвердження короткострокової програми підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання корупції. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

26 квітня 2021 року, протокол №12 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Положення про наукові школи Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради, ректора 

університету Олега Омельчука про затвердження Положення про наукові школи 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, беручи 

до уваги п.п. 1, 11 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», ч. 1 ст. 19 Закону 

України «Про наукову та науково-технічну діяльність», п. 4.2.2. Стратегії 

розвитку Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова на 2021-2025 роки, п.п. 4.2.8.1., 4.2.8.13. Статуту університету, 

  

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови вченої ради, ректора університету Олега Омельчука 

взяти до відома. 

2.  Затвердити «Положення про наукові школи Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова», що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету           Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

26 квітня 2021 року, протокол №12 

м. Хмельницький  

 

Про схвалення інформаційно-довідкового  

ресурсу «Путівник науковця» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини Інни Шевчук про схвалення інформаційно-довідкового ресурсу 

«Путівник науковця» та відповідно до п. 4.1.1. Стратегії розвитку 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 

2021-2025 роки, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1.  Інформацію завідувача науково-дослідної частини Інни Шевчук про 

схвалення інформаційно-довідкового ресурсу «Путівник науковця» взяти до 

відома. 

2. Схвалити інформаційно-довідковий ресурс «Путівник науковця» та 

розмістити його на сайті університету. 

3. Завідувачу науково-дослідної частини Інні Шевчук контролювати 

змістовне наповнення інформаційно-довідкового ресурсу на сайті університету.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету            Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки 

щорічних звітних наукових конференцій 

науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів 

та здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини Інни Шевчук про підсумки проведення щорічних звітних наукових 

конференцій науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та 

здобувачів вищої освіти, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача науково-дослідної частини Інни Шевчук 

прийняти до відома. 

2. Відзначити, що ХХІV щорічна звітна наукова конференція науково-

педагогічних працівників, докторантів та аспірантів «Управлінські та правові 

засади забезпечення розвитку України як європейської держави» та щорічна 

звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти проведені на відповідному 

організаційному та науковому рівнях. 

3.  Рекомендувати завідувачам кафедр, керівникам наукових гуртків та 

науковим керівникам дисертаційних досліджень активізувати участь здобувачів 

вищої освіти в роботі звітних наукових конференціях науково-педагогічних 

працівників, докторантів та аспірантів, здобувачів вищої освіти та інших 

наукових заходах університету на добровільній основі із збереженням якісного 

змістового наповнення наукових праць. 

4. Доручити завідувачу науково-дослідної частини Інні Шевчук 

опрацювати результати опитування щодо наукового та організаційного рівня 

проведення конференції та спільно із головою Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Галиною Анікіною, членами 

студентської ради розробити порядок проведення студентської наукової 

конференції.  

5.  Рекомендувати науково-педагогічним працівникам результати 

досліджень, оприлюднених на ХХІV щорічній звітній науковій конференції 

науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів «Управлінські та 

правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави», 



доопрацювати згідно з вимогами до матеріалів, що подаються для опублікування 

та подати до наукового часопису «Університетські наукові записки» або до 

інших наукових видань. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Бортник О.Ю., поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Світлани 

Лозінської про проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Бортник Ольги Юріївни, поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 Право, та керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Бортник Ольги Юріївни призначити 

рецензентами:  

- доктора юридичних наук, професора, ректора університету Омельчука 

Олега Миколайовича;  

- кандидата юридичних наук, доцента кафедри трудового, земельного та 

господарського права, доцента Тараненко Людмилу Станіславівну. 

2. Попередню експертизу дисертації Бортник Ольги Юріївни провести на 

базі кафедри трудового, земельного та господарського права. 

3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації та призначити 

головуючою семінару кандидата юридичних наук, доцента кафедри трудового, 

земельного та господарського права, доцента Місінкевич Анну Леонідівну. 

 

 

 

Голова вченої ради,      Олег ОМЕЛЬЧУК 

ректор університету        

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право  

Бєловій Юлії Дмитрівні  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідальної особи, завідувача 

кафедри міжнародного та європейського права Олени Черняк про затвердження 

Міністерством освіти і науки України рішення спеціалізованої вченої ради 

ДФ 70.895.001 про присудження Бєловій Юлії Дмитрівні ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 081 Право (наказ МОН від 15.04.2021 р. № 420 «Про 

рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань») та 

керуючись пунктами 4, 30, 31 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» п. 4.2.8.12 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, п. 1.7. Положення про диплом Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого 

рішенням вченої ради університету в редакції від 28.11.2016 р., протокол № 5, та 

введеного в дію наказом університету від 05.12.2016 р. № 744/16, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Видати Бєловій Юлії Дмитрівні диплом доктора філософії зі спеціальності 

081 Право (ДР № 001462). 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про утворення ради для проведення захисту дисертації  

Тітової Ганни Олексіївни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Світлани Лозінської про утворення спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тітової Ганни 

Олексіївни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право, та керуючись постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», 

 

вчена рада вирішила: 

 

Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Тітової Ганни Олексіївни на тему «Розрахункові 

відносини в сфері електронної комерції», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право.  

Спеціалізовану вчену раду запропоновано утворити у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук, 

професора, Заслуженого юриста України, завідувача кафедри цивільного права 

та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова Гринько Світлани Дмитрівни;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, Заслуженого юриста України, ректора Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова Омельчука Олега 

Миколайовича;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидата юридичних 

наук, доцента, професора кафедри цивільного права та процесу Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова Бондаренко-Зелінської 

Надії Леонтіївни; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, завідувача кафедри 

цивільного права Західноукраїнського національного університету Лукасевич-

Крутник Ірини Степанівни; 



– опонента – кандидата юридичних наук, доцента, докторанта кафедри 

цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

Катерини Георгіївни Некіт. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми  

«Бакалавр туризму» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю  

242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету управління та 

економіки Тетяни Терещенко щодо затвердження змін до освітньо-професійної 

програми «Бакалавр туризму» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», 

враховуючи рішення методичної ради університету від 22 квітня 2021 року, протокол 

№ МР 7/3, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

туризму» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування, 

що додаються.  

2. Ввести в дію зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

туризму» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування з 

01 вересня 2021 року. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету      Олег Омельчук 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних і педагогічних працівників  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини Владовської про Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних працівників та відповідно до Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 

800 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 

1133 від 27 грудня 2019), Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 

серпня 2015 р. № 579, Наказу Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 

2020 р. №1504 «Щодо затвердження Методичних рекомендації для професійного 

розвитку науково-педагогічних працівників», рішення методичної ради від 22 

квітня 2021 року, протокол №7, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки 

та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Катерини Владовської 

взяти до відома.  

2. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку збірника наукових праць  

XXІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Статистичні методи та інформаційні технології аналізу  

соціально-економічного розвитку» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри математики, 

статистики та інформаційних технологій, доктора економічних наук, професора 

Романа Кулинича про рекомендацію до друку збірника наукових праць XXІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Статистичні методи та 

інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку», яка 

відбудеться 20 травня 2021 року,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник наукових праць XXІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Статистичні методи та інформаційні 

технології аналізу соціально-економічного розвитку». 

 

 

 

Голова вченої ради,     

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку монографії 

Пилипишина П. Б. «Класична парадигма індивідуалізму у праві: 

філософсько-правовий вимір» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри теорії та 

історії держави і права Леоніда Місінкевича та беручи до уваги рішення цієї ж 

кафедри від 23 квітня 2021 року, протокол №8, щодо рекомендації до друку 

монографії Пилипишина П. Б. «Класична парадигма індивідуалізму у праві: 

філософсько-правовий вимір», 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку монографію, підготовлену докторантом кафедри 

теорії та історії держави і права Пилипишином П. Б. «Класична парадигма 

індивідуалізму у праві: філософсько-правовий вимір». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами 

 

Відповідно до пункту 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№ 347, пункту 4.2.8.9 Статуту університету, підрозділу 3.8 Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права, затвердженого рішенням вченої ради університету від 05 липня 2016 року, 

протокол № 16, і уведеного в дію наказом університету від 08 липня 2016 року 

№ 359/16 (в редакції рішення вченої ради від 29 травня 2017 року, протокол № 

14, уведеного в дію наказом університету від 06 червня 2017 року № 279/17), та 

на підставі рішення методичної ради університету від 22 квітня 2021 року, 

протокол № 7 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

22 квітня 2021 року, протокол № 7, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Синчака В. П. та Білоусова Ю. В. 

до участі у конкурсному відборі членів Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради, ректора 

університету Олега Омельчука щодо рекомендації Синчака В. П. та 

Білоусова Ю. В. до участі у конкурсному відборі членів Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України та відповідно до наказу МОН від 16 

квітня 2021 року №429 «Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України»,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови вченої ради, ректора університету Олега 

Омельчука щодо участі у конкурсному відборі членів Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України взяти до уваги.  

2. Рекомендувати до участі у конкурсному відборі членів Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України: 

– Синчака Віктора Петровича, завідувача кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, доктора економічних наук, професора; 

–  Білоусова Юрія Валерійовича, професора кафедри цивільного права та 

процесу, кандидата юридичних наук, професора. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

26 квітня 2021 року, протокол № 12 

м. Хмельницький 

 
Про затвердження короткострокової програми підвищення кваліфікації  

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

з питань запобігання корупції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх 

послуг Катерини Владовської, керуючись вимогами ч. 3 ст. 5, ч. 4 ст. 10 Закону 

України «Про вищу освіту», враховуючи рішення методичної ради університету 

від 22 квітня 2021 року, протокол № 7 

 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки 

та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг Катерини Владовської 

взяти до відома. 

2. Затвердити короткострокову програму підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання корупції, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 
 


