
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«25» червня 2021 року  
м. Хмельницький                             

                       № 315/21 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 24 червня 2021 року, протокол № 14 

 

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 24 червня 2021 року, протокол 

№ 14: 

1.1. Про підсумки роботи екзаменаційних комісій з атестації випускників 

юридичного факультету та факультету управління та економіки у 2021 році;  

1.2. Про присудження ступенів бакалавра, магістра, присвоєння 

кваліфікації та видачу диплома випускникам юридичного факультету та 

факультету управління та економіки; 

1.3. Про затвердження Стратегії інтернаціоналізації Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 роки; 

1.4. Про затвердження Положення про Раду молодих учених 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.5.  Про затвердження освітньо-професійної програми «Bachelor of 

Business Management» («Бакалавр бізнес-менеджменту») та навчальних планів 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 073 

Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування; 

1.6. Про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної 

програми «Магістр бізнес-менеджменту» та навчальних планів підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 

Управління та адміністрування; 

1.7. Про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної 

програми «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» та навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 



Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування; 

1.8. Про внесення змін до Положення про систему запобігання 

академічному плагіату в академічних та наукових текстах у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова;  

1.9. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.10. Про утворення ради для проведення захисту дисертації Бортник 

Ольги Юріївни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 Право; 

1.11. Про організацію проведення практик для здобувачів вищої освіти в 

університеті за 2020-2021 навчальний рік; 

1.12. Про затвердження змін до Положення про методичну раду 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова;  

1.13. Про затвердження змін до Положення про відділ навчально-

методичного забезпечення Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова;  

1.14. Про рекомендацію до друку навчального посібника Петренко М.О. 

«Німецька мова для студентів-юристів (частина 1). Deutsch für Jura-Studenten (Teil 

I)»; 

1.15. Про рекомендацію до друку № 2 (80), № 3 (81) за 2021 рік часопису 

«Університетські наукові записки»; 

1.16. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 

1.17. Про рекомендацію Кравчука В. В. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений діяч науки та техніки України». 

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 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційних комісій 

з атестації випускників юридичного факультету  

та факультету управління та економіки у 2021 році 

 

Заслухавши та обговоривши звіти: 

голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право заочної форми 

навчання, освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право денної 

форми навчання Івана Костяшкіна, 

заступника голови екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна 

діяльність заочної форми навчання Сергія Крушинського, 

голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування денної форми навчання Ірини Ковтун, 

голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування денної форми навчання Віктора Синчака, 

заступника голови екзаменаційних комісій з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент 

денної форми навчання, з проведення атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 073 Менеджмент заочної форми навчання Тетяни 

Терещенко, 

керуючись абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» та п. 3 

розділу ІV Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого 

рішенням вченої ради університету в редакції від 23.11.2020 р., протокол № 

6, та введеного в дію наказом університету від 24.11.2020 р. № 631/20, 

 
вчена рада вирішила: 

 



1. Інформацію голови екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право заочної 

форми навчання, освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право 

денної форми навчання Івана Костяшкіна, заступника голови екзаменаційної 

комісії з проведення атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність заочної форми навчання Сергія 

Крушинського, голови екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування денної форми навчання Ірини Ковтун, голови 

екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

денної форми навчання Віктора Синчака, заступника голови екзаменаційних 

комісій з проведення атестації здобувачів освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 073 Менеджмент денної форми навчання, з проведення 

атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 

Менеджмент заочної форми навчання Тетяни Терещенко, взяти до відома. 

2. Зобов’язати завідувачів кафедр університету на чергових засіданнях 

розглянути зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції 

екзаменаційних комісій щодо необхідності підвищення якості підготовки 

фахівців, у тому числі до складання атестаційних екзаменів, виконання і 

захисту кваліфікаційних робіт, розробити заходи для усунення вказаних 

недоліків у наступному навчальному році.  

Рекомендувати членам екзаменаційних комісій під час проведення 

атестації використовувати комп’ютерні технології та відповідне програмне 

забезпечення при виконанні здобувачами тестових завдань. 

3. Декану юридичного факультету Сергію Крушинському, декану 

факультету управління та економіки Тетяні Терещенко здійснювати контроль 

за проведенням роботи з удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

щодо усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційних 

комісій. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор   Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про присудження ступенів бакалавра, магістра, присвоєння кваліфікації 

та видачу диплома випускникам юридичного факультету та факультету 

управління та економіки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію: 

голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право заочної форми 

навчання, освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право денної 

форми навчання Івана Костяшкіна, 

заступника голови екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна 

діяльність заочної форми навчання Сергія Крушинського, 

голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування денної форми навчання Ірини Ковтун, 

голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування денної форми навчання Віктора Синчака, 

заступника голови екзаменаційних комісій з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент 

денної форми навчання, з проведення атестації здобувачів освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 073 Менеджмент заочної форми навчання Тетяни 

Терещенко, 

керуючись абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» та  

п. 8 розлілу ІІІ Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого 

рішенням вченої ради університету в редакції від 23.11.2020 р., протокол 

№ 6, та введеного в дію наказом університету від 24.11.2020 р. № 631/20, 

 

вчена рада вирішила: 

 



1.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати дипломи випускникам магістратури юридичного 

факультету заочної форми навчання набору 2019 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності):  

1. Бахамент Наталії  

2. Бирко Марині  

3. Верчук Інні 

4. Деді Тетяні 

5. Чорноконь Любові. 

 

2.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати дипломи випускникам магістратури юридичного 

факультету заочної форми навчання набору 2019 року:  

1. Антошковій Катерині  

2. Байді Вікторії  

3. Власюку Олександру  

4. Гуменюку Олександру  

5. Досизі Олександру  

6. Дручковській Валерії  

7. Іванюк Ользі  

8. Кислову Назару  

9. Климчук Анастасії  

10. Коблі Артему  

11. Коопу Андрію  

12. Королю Дмитру  

13. Кузь Карині  

14. Лабі Максиму 

15. Любарському Олександру  

16. Міненко Діані  

17. Музиці Дані  

18. Панцюку Вадиму  

19. Пікус Олені  

20. Поплавському Сергію  

21. Реджепову Руслану  

22. Ремській Олені  

23. Слободяну Артуру  

24. Туркот Вероніці  

25. Фатун Олександрі  

26. Чорнобай Ілоні.  

 

3.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека та видати 

дипломи випускникам магістратури юридичного факультету заочної форми 

навчання набору 2019 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та 

науковій діяльності):  



1. Павлюку Сергію   

2. Смірновій Валентині   

 

4.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека та видати 

дипломи випускникам магістратури юридичного факультету заочної форми 

навчання набору 2019 року:  

1. Альбанській Еллі  

2. Білозору Денису  

3. Бовтачук Ірині  

4. Богач Карині  

5. Бондару Андрію  

6. Бондар Марині  

7. Брилко Марії  

8. Валькову Михайлу  

9. Валясу Віталію  

10. Войтовій Роксолані  

11. Воробею Петру  

12. Гевку Віталію  

13. Гладиш Яні  

14. Гнатюку Максиму  

15. Гненному Івану  

16. Голубці Івану  

17. Гончарук Ілоні  

18. Грибчику Роману  

19. Гук Марії  

20. Гуменюк Юлії  

21. Жолудєвій Ользі  

22. Зданевичу Ярославу  

23. Касприк Юлії  

24. Ковалю Андрію  

25. Ковалю Вадиму  

26. Кондратюку Анатолію  

27. Кондратюку Сергію  

28. Кочмару Ростиславу  

29. Крушельницькому Богдану  

30. Кубко Вікторії  

31. Кукевич Любові  

32. Купчанку Дмитру  

33. Ласлову Валентину  

34. Левчуку Віктору  

35. Малишевій Анні  

36. Мартіну Дмитру  

37. Мединському Олександру  

38. Михайлевській Лілії  



39. Орищуку Максиму  

40. Пашкаляну Максиму  

41. Пелехатому Ярославу 

42. Пирожку Максиму  

43. Полагів Анні  

44. Полукравець Наталії  

45. Польовому Дмитрію  

46. Попадину Назарію  

47. Порчинській Марині  

48. Рогожинській Вікторії  

49. Русєву Сергію  

50. Сабадашу Костянтину  

51. Скоцу Андрію  

52. Терлеєвій Юлії  

53. Тимощук Анастасії  

54. Трубай Світлані  

55. Федчук Анастасії  

56. Хромому Світозару  

57. Чехолці Валерії  

58. Шелесту Владиславу  

59. Шпаку Дмитру  

60. Юрковському Максиму  

61. Ягодзінському Василю  

62. Ящуку Дмитру.  

 

5.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування зі спеціалізацією Бізнес-

менеджмент, присвоїти кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій і 

адміністрування, менеджер (управитель) бізнес-організації та видати 

дипломи з відзнакою випускникам факультету управління та економіки 

заочної форми навчання набору 2019 року: 

1. Воробець Уляні  

2. Кухті Марії  

3. Мельничук Ользі  

4. Воробець Уляні  

5. Кухті Марії  

6. Мельничук Ользі.  

 

6.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування зі спеціалізацією Бізнес-

менеджмент, присвоїти кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій і 

адміністрування, менеджер (управитель) бізнес-організації та видати 

дипломи звичайного зразка випускникам факультету управління та 

економіки набору 2019 року: 

1. Александряну Максиму  



2. Бернику Дмитру  

3. Воробець Уляні  

4. Кухті Марії  

5. Лаздіну Євгенію  

6. Мельничук Ользі  

7. Шаблевському Денису.  

 

7.  Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати дипломи випускникам 4 курсу юридичного 

факультету денної форми навчання набору 2017 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності):  

1. Бенькалович Анні 

2. Винник Яні 

3. Вітренко Тетяні 

4. Воловник Євгенії  

5. Врублевській Євгенії 

6. Йолтуховській Анастасії 

7. Лазаревій Катерині 

8. Мельник Галині 

9. Мукомелі Катерині 

10. Рейман Анастасії 

11. Сюсько Вікторії 

12. Цух Аліні. 

 

8.  Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати дипломи випускникам 4 курсу юридичного 

факультету денної форми навчання набору 2017 року. 

1.  Афанасьєвій Юлії 

2.  Бакшеєву Андрію 

3.  Бас Валерії 

4.  Бачуку Андрію 

5.  Бирюченку Олексію 

6.  Бортняку Богдану  

7.  Бражнік Анастасії 

8.  Ватчіній Мар'яні 

9.  Веретюк Аліні 

10.  Відлацькому Олександру 

11.  Войтович Віті 

12.  Вуєчку Олександру 

13.  Гаврилюк Мар'яні 

14.  Галайді Анжелі 

15.  Гальмізу Еріку 

16.  Гаркавлюк Юлії 

17.  Гнап Віті 

18.  Гончаруку Олександру 



19.  Горбатко Вікторії 

20.  Гуменюк Катерині 

21.  Гуц Марині 

22.  Гучинському Назарію 

23.  Давидюк Катерині 

24.  Данильчук Валерії 

25.  Довбеті Яні 

26.  Долинській Марії 

27.  Душкевичу Миколі 

28.  Дячок Юлії 

29.  Іграк Дарині 

30.  Ільчуку Олександру 

31.  Ковалю Іллі 

32.  Коржак Вікторії 

33.  Костюченку Артему 

34.  Красуцькій Дарині 

35.  Кузю Денису 

36.  Куліковській Валентині 

37.  Лоюк Катерині 

38.  Луценку Богдану 

39.  Ляндебурській Наталії 

40.  Макарову Віталію 

41.  Мегель Тетяні 

42.  Медведєвій Анастасії 

43.  Миколайчуку Максиму 

44.  Мулюкбаєву Євгенію 

45.  Мушинському Олегу 

46.  Нечипорук Карині 

47.  Олійник Ганні 

48.  Осадчому Дмитру  

49.  Остяку Максиму 

50.  Петрушенку Сергію 

51.  Півовару Владиславу 

52.  Поліщуку Михайлу 

53.  Процюк Анні 

54.  Рутковській Анастасії 

55.  Свіщовій Анні 

56.  Семенюк Анні 

57.  Сівці Артуру 

58.  Скибчуку Андрію 

59.  Собку Назарію 

60.  Сороковському Вадиму 

61.  Старцун Діані 

62.  Старцун Ілоні 

63.  Столяру Ярославу 



64.  Терлеєву Дмитру 

65.  Тихолазу Олександру 

66.  Толстюк Катерині 

67.  Томашенку Богдану 

68.  Хібовському Владиславу 

69.  Хмарі Андрію 

70.  Царьовій Діані 

71.  Чайковському Ігорю 

72.  Шурипі Юрію 

73.  Яворській Альоні 

74.  Ярошевському Ростиславу 

75.  Ястремській Аллі. 

 

9.  Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати диплом випускниці 5 курсу юридичного 

факультету заочної форми навчання набору 2016 року. 

1.  Пульбер Оксані. 

 

10.  Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування та видати дипломи 

випускникам 4 курсу факультету управління та економіки денної форми 

навчання набору 2017 року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та 

науковій діяльності): 

1. Кондратюк Ользі  

2. Оліх Анастасії  

3. Трачук Вікторії  

4. Трубайчуку Роману.  

 

11. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування та видати дипломи 

випускникам 4 курсу факультету управління та економіки денної форми 

навчання набору 2017 року: 

1. Батаєву Богдану  

2. Єфімову Едуарду  

3. Марцишевській Альоні  

4. Марчуку Івану  

5. Мацю Сергію  

6. Павлюку Ярославу  

7. Панцюку Дмитру  

8. Романчук Наталії  

9. Шелепалу Максиму  

10. Щербатюк Діані.  

 

12. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 



адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2017 року (із 

зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. Булешній Вікторії  

2. Городецькій Анастасії  

3. Гуменюку Роману  

4. Сорохан Катерині.  

 

13. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2017 року: 

1. Алієвій Марині  

2. Горчиці Юлії  

3. Кіптяку Віталію  

4. Ковальчук Вікторії  

5. Козак Валерії  

6. Мотосовій Вероніці  

7. Яворській Вікторії  

8. Яковець Світлані.  

 

14. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2017 року (із 

зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. Бачку Артему  

2. Голуб Марічці  

3. Пиріжок Юлії  

4. Федоришиній Олені  

5. Халавчуку Валерію.  

 

15. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування та видати дипломи випускникам 4 курсу факультету 

управління та економіки денної форми навчання набору 2017 року: 

1. Бородіну Олександру  

2. Данелюк Інні  

3. Дмитришину Єгору  

4. Камінській Анастасії  

5. Мірошніченку Дмитру  

6. Пулик Діані  

7. Стащук Яні  

8. Якобчук Наталії.  

 



16.  Рекомендувати навчання в аспірантурі випускникам юридичного 

факультету та факультету управління та економіки за спеціальностями 

081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 073 Менеджмент, які виявили 

високий рівень знань під час навчання та проведення атестації: 

1.  Бахамент Наталії   

2.  Бирко Марині   

3.  Верчук Інні  

4.  Деді Тетяні  

5.  Чорноконь Любові  

6.  Павлюку Сергію   

7.  Смірновій Валентині   

8.  Кухті Марії.  

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор   Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження Стратегії інтернаціоналізації  

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова  

на 2021 – 2025 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини Інни Шевчук про затвердження Стратегії інтернаціоналізації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 

2021 – 2025 роки, та відповідно до підпунктів 1.11.9, 1.11.13, пункту 12 

Статуту університету, пунктів 2,3,4,7 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 

щодо затвердження Стратегії інтернаціоналізації Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 

роки, взяти до відома. 

2. Обговорити Стратегію інтернаціоналізації Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 

роки на засіданнях кафедр та в структурних підрозділах. 

3. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії 

інтернаціоналізації Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 роки, що додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Положення про Раду молодих учених  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини університету Інни Шевчук щодо необхідності затвердження 

Положення про раду молодих учених Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, керуючись, п. 4.2.8.7 Статуту 

університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача науково-дослідної частини університету Інни 

Шевчук взяти до відома. 

2. Затвердити Положення про раду молодих вчених Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, що додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження освітньо-професійної програми «Bachelor of  Business 

Management» («Бакалавр бізнес-менеджменту») та навчальних планів 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю  

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для першого 

(бакалаврського) рівня освіти» від 29.10.2018 року № 1165 (зі змінами згідно 

з наказом від 05.12.2018 р. № 1086) та пунктом 4.2.8.9 Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

заслухавши інформацію декана факультету управління та економіки Тетяни 

Терещенко про затвердження освітньо-професійної програми «Bachelor of 

Business Management» («Бакалавр бізнес-менеджменту») та навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування для 

вступників 2021 року та наступних років, враховуючи рішення методичної 

ради університету від 22 червня 2021 року, протокол №9, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити освітньо-професійну програму «Bachelor of Business 

Management» («Бакалавр бізнес-менеджменту») та навчальних планів 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю  

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування для 

вступників 2021 року та наступних років (мова викладання – англійська). 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної 

програми «Магістр бізнес-менеджменту» та навчальних планів 

підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю  

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для другого (магістерського) 

рівня освіти» від 10.07.2019 року № 959 та пунктом 4.2.8.9 Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

заслухавши інформацію декана факультету управління та економіки Тетяни 

Терещенко про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної 

програми «Магістр бізнес-менеджменту» та навчальних планів підготовки 

фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю  

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування для 

вступників 2021 року та наступних років, враховуючи рішення методичної 

ради університету від 22 червня 2021 року, протокол №9, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 

«Магістр бізнес-менеджменту» та навчальних планів підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 

07 Управління та адміністрування для вступників 2021 року та наступних 

років. Змінити назву освітньо-професійної програми «Магістр бізнес-

менеджменту» на «Магістр менеджменту» («Master of Management») (мова 

викладання – українська, англійська). 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор   Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної програми 

«Магістр фінансів, банківської справи та страхування» та навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю  

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань  

07 Управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

для другого (магістерського) рівня освіти» від 20.06.2019 року № 1165 та 

пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію декана факультету 

управління та економіки Тетяни Терещенко про затвердження змін та 

доповнень до освітньо-професійної програми «Магістр фінансів, банківської 

справи та страхування» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування для вступників 

2021 року та наступних років, враховуючи рішення методичної ради 

університету від 22 червня 2021 року, протокол №9, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 

«Магістр фінансів, банківської справи та страхування» («Master of Finance, 

Banking and Insurance») та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування для вступників 

2021 року та наступних років (мова викладання – українська, англійська). 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 
Про внесення змін до Положення про систему запобігання  

академічному плагіату в академічних та наукових текстах у 
Хмельницькому університеті управління та права 

 імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії з академічної 

доброчесності, кандидата юридичних наук, доцента Олени Черняк, 

керуючись пунктом 9 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» 

та пунктом 4.2.8.26 Статуту Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, враховуючи рішення методичної ради від 25 

березня 2021 року, протокол № 6,  

 
вчена рада вирішила: 

 
Внести зміни до Положення про систему запобігання академічному 

плагіату в академічних та наукових текстах у Хмельницькому університеті 
управління та права імені Леоніда Юзькова від 20 лютого 2020 року. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини Владовської про визнання документів про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та відповідно до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800; п. п. 2.4., 4.2 Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних працівників, затвердженого рішенням 

вченої ради 26 квітня 2021 року, протокол №12, та уведеного в дію наказом 

від 27 квітня 2021 р. № 188/21, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг 

Катерини Владовської взяти до відома.  

2. Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету згідно зі 

списком, що додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про утворення ради для проведення захисту дисертації  

Бортник Ольги Юріївни, поданої на здобуття наукового ступеня  

доктора філософії зі спеціальності 081 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Світлани 

Лозінської про утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту 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: 

 

Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Бортник Ольги Юріївни на тему «Набуття права 

власності із судових рішень», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право.  

Спеціалізовану вчену раду запропоновано утворити у складі:  

— голови спеціалізованої вченої ради — доктора юридичних наук, 

професора, завідувача кафедри трудового, земельного та господарського 

права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова Костяшкіна Івана Олександровича; 

— члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) — доктора 

юридичних наук, професора, ректора Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Омельчука Олега Миколайовича; 

— члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) — кандидата 

юридичних наук, доцента кафедри трудового, земельного та господарського 

права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова Тараненко Людмили Станіславівни; 

— члена спеціалізованої вченої ради (опонента) — доктора юридичних 

наук, доцента, Заслуженого юриста України, провідного фахівця відділу 



аналітичної роботи та організації управління Національної академії 

внутрішніх справ Берестової Ірини Еріївни; 

— члена спеціалізованої вченої ради (опонента) — кандидата 

юридичних наук, доцента, доцента кафедри адміністративної діяльності 

факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Гавріка Романа 

Олександровича. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про організацію проведення практик для здобувачів вищої освіти в 

університеті за 2020-2021 навчальний рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника практики Юлії 

Граматович про організацію проведення практик для здобувачів вищої освіти в 

університеті за 2020-2021 навчальний рік, відповідно до ст. 51 Закону України 

«Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти 

України від 8 квітня 1993 року № 93, Положення про проведення практики 

здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, затвердженого рішенням вченої ради від 29 квітня 

2020 року, протокол № 8 та уведеного в дію наказом від 30 квітня 2020 року 

№ 174/20,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника практики Юлії Граматович про організацію 

проведення практик для здобувачів вищої освіти в університеті за 2020-2021 

навчальний рік взяти до відома. 

2. Керівникам практик від кафедри університету посилити контроль за 

здобувачами щодо відвідуваності баз практик та виконання ними 

індивідуальних завдань, підготовки звітних матеріалів. 

3. Рекомендувати завідувачам кафедр запрошувати керівника практики від 

університету на засідання кафедри при розгляді питань, пов’язаних з 

проведенням практики.  

4. Роботу керівника практики щодо організації проведення практик для 

здобувачів вищої освіти в університеті, визнати задовільною. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

Про затвердження змін до Положення про методичну раду 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу навчально-

методичного забезпечення Тетяни Самарічевої щодо внесення змін до 

Положення про методичну раду Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, керуючись пунктом 16 частини 2 статті 36 

Закону України «Про вищу освіту» та пунктом 4.2.8.26 Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

беручи до уваги рішення методичної ради від 22 червня 2021 року, протокол 

№ 9, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу навчально-методичного забезпечення 

Тетяни Самарічевої щодо внесення змін до Положення про методичну раду 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

взяти до відома. 

2. Затвердити зміни до Положення про методичну раду Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, що додаються. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

Про затвердження змін до Положення про відділ  

навчально-методичного забезпечення Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу 

навчально-методичного забезпечення Тетяни Самарічевої щодо внесення 

змін до Положення про відділ навчально-методичного забезпечення 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

керуючись пунктом 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту» та пунктом 4.2.8.26 Статуту Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, беручи до уваги рішення 

методичної ради від 22 червня 2021 року, протокол № 9, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу навчально-методичного 

забезпечення Тетяни Самарічевої щодо внесення змін до Положення про 

відділ навчально-методичного забезпечення Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, взяти до відома. 

2. Затвердити зміни до Положення про відділ навчально-

методичного забезпечення Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, що додаються. 

 

 

 
Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 14 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку навчального посібника 

Петренко М.О. «Німецька мова для студентів-юристів (частина 1). 

Deutsch für Jura-Studenten (Teil I)» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

мовознавства Ольги Нагорної та врахувавши рішення кафедри від 11 травня 

2021 року, протокол № 10, рішення методичної ради від 22 червня 2021 року, 

протокол № 9 щодо рекомендації до друку навчального посібника 

Петренко М. О. «Німецька мова для студентів-юристів (частина 1). Deutsch 

für Jura-Studenten (Teil I)» та керуючись п. 4.2.8.32, Статуту Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку навчальний посібник старшого викладача 

кафедри мовознавства Петренко М. О. «Німецька мова для студентів-юристів 

(частина 1). Deutsch für Jura-Studenten (Teil I)». 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор      Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 15 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку № 2 (80), № 3 (81) за 2021 рік  

часопису «Університетські наукові записки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

«Університетські наукові записки» Юрія Білоусова про рекомендацію до 

друку № 2 (80) та № 3 (81) за 2021 рік та керуючись п.п. 3.1.1.30, 4.2.8.32, 

8.2.10 Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку номер другий та третій за 2021 рік часопису 

«Університетські наукові записки».  

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 16 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

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 червня 2021 року, протокол № 9 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

22 червня 2021 року, протокол № 9, що додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 17 

24 червня 2021 року, протокол № 14 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Кравчука В. В. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений діяч науки та техніки України»   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини, доктора наук з державного управління, доцента Інни Шевчук про 

рекомендацію Віктора Кравчука до присвоєння почесного звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України», керуючись указом Президента 

України «Про почесні звання України» від 29 червня 2001 року № 476/2001, 

п. 4.2.8.27 Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача науково-дослідної частини Інни Шевчук 

взяти до відома.  

2. Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України» головному науковому співробітнику відділу з питань 

законотворчості та наукових експертиз, кандидату економічних наук, 

доценту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова Кравчуку  Віктору Васильовичу.   

 

 

 

Головуюча на засіданні, 

перший проректор                                                      Ірина КОВТУН 

 


