
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«23» березня 2021 року  
м. Хмельницький                             

                       № 143/21 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 22 березня 2021 року, протокол № 11 

 

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 22 березня 2021 року, протокол № 11: 

1.1. Про внесення змін до складу вченої ради;  

1.2. Про затвердження Положення про навчальний відділ по роботі з 

іноземними студентами Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова; 

1.3. Про імплементацію політик академічної доброчесності в університеті; 

1.4. Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Тітової Г. О., поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

Право; 

1.5. Про затвердження доповнень до Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова у 2021 році; 

1.6. Про рекомендацію Костяшкіна І.О. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений юрист України»;  
1.7. Про рекомендацію Вовк В. М. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений юрист України»;  
1.8. Про рекомендацію Місінкевича Л. Л. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України»; 
1.9.  Про рекомендацію Кулинича О.І. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України»; 
1.10. Про рекомендацію Кузь В. В. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений працівник освіти України»; 



1.11. Про рекомендацію до друку № 1 (79) за 2021 рік часопису 

«Університетські наукові записки». 

1.12. Про підтримку кандидатури Скрипнюка О. В. до обрання членом-

кореспондентом Національної академії наук України. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Т.в.о. ректора університету    Ірина КОВТУН 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про внесення змін до складу вченої ради університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Світлани 

Лозінської про зміни у складі вченої ради університету, керуючись частиною 3 

статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та п. 4.2.3, 4.2.4., 4.2.5. Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, та 

беручи до уваги витяг з протоколу №1 засідання студентської ради університету 

від 04 березня 2021 року, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію вченого секретаря Світлани Лозінської про зміни у складі 

вченої ради взяти до відома. 

2. Вивести зі складу вченої ради університету:  

- Кобильник Анастасію Романівну, у зв’язку зі складенням повноважень 

голови студентської ради;  

- Йолтуховську Анастасію Михайлівну у зв’язку зі складенням 

повноважень заступника голови студентської ради. 

3. Увести до складу вченої ради університету: 

- Ільїнську Жанну Сергіївну, студентку 2 курсу юридичного факультету, 

у зв’язку із обранням головою студентської ради; 

-  Гошту Вікторію Юріївну, студентку 2 курсу юридичного факультету, у 

зв’язку із обранням заступником голови студентської ради. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про утворення та введення до штатного розпису  

університету структурного підрозділу «Навчальний відділ  

по роботі з іноземними студентами»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету управління та 

економіки Тетяни Терещенко щодо утворення та введення до штатного розпису 

університету структурного підрозділу «Навчальний відділ по роботі з 

іноземними студентами», беручи до уваги подання т.в.о. ректора університету 

Ірини Ковтун, керуючись п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», 

п. 4.2.8.6 та п. 4.2.8.24 Статуту університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію декана факультету управління та економіки Тетяни 

Терещенко щодо введення до штатного розпису університету структурного 

підрозділу «Відділ по роботі з іноземними студентами» взяти до відома. 

2. Утворити та ввести до штатного розпису університету структурний 

підрозділ «Навчальний відділ по роботі з іноземними студентами» із штатною 

чисельністю правників цього відділу у складі 3-х осіб: завідувач відділу, 

фахівець 1 категорії, фахівець 2 категорії. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

22 березня 2021 року, протокол №11 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження Положення про навчальний відділ по роботі з 

іноземними студентами Хмельницького університету  

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата економічних наук, 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доцента 

Дар’ї Арзянцевої про затвердження Положення про навчальний відділ по роботі 

з іноземними студентами Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова та керуючись п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу 

освіту», п. 4.2.8.6 та п. 4.2.8.24 Статуту університету, п. 15 Загальних положень 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності», 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію кандидата економічних наук, доцента кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доцента Дар’ї 

Арзянцевої взяти до відома. 

2. Затвердити Положення про навчальний відділ по роботі з іноземними 

студентами Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 
 

Про імплементацію політик  

академічної доброчесності в університеті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії з академічної 

доброчесності Олени Черняк про підсумки роботи комісії за 2020 рік, 

враховуючи необхідність, удосконалення системи запобігання академічному 

плагіату в академічних та наукових текстах, та керуючись п.п. 3.4., 3.5. Кодексу 

академічної доброчесності Хмельницького університету правління та права імені 

Леоніда Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови комісії з академічної доброчесності Олени Черняк 

про підсумки роботи комісії за 2020 рік взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про підсумки роботи комісії з академічної доброчесності 

за 2020 рік. 

3. З метою удосконалення системи запобігання академічному плагіату в 

академічних та наукових текстах: 

3.1. Комісії з академічної доброчесності запропонувати зміни до локальних 

актів у сфері забезпечення академічної доброчесності. 

3.2. Деканам факультетів, завідувачу науково-дослідної частини, 

завідувачам кафедр посилити увагу за якістю академічних та наукових текстів 

усіх учасників освітнього процесу. 

3.2. Завідувачам кафедр університету, завідувачу науково-дослідної 

частини проаналізувати та обговорити звіт роботи комісії з академічної 

доброчесності, вжити конкретних заходів щодо усунення зазначених зауважень. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

Олега Омельчука. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації Тітової Г.О., поданої на здобуття ступеня  

доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Світлани Лозінської про проведення попередньої експертизи дисертації та 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації Тітової Г. О., поданої на здобуття 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 Тітової Ганни Олексіївни призначити 

рецензентами доктора юридичних наук, професора, першого проректора 

Омельчука Олега Миколайовича та кандидата юридичних наук, доцента, 

професора кафедри цивільного права та процесу Бондаренко-Зелінську Надію 

Леонтіївну. 

2. Попередню експертизу дисертації Тітової Ганни Олексіївни провести на 

базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного та 

європейського права. 

3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Тітової Ганни 

Олексіївни та призначити головуючою семінару кандидата юридичних наук, 

доцента, доцента кафедри цивільного права та процесу Якимчук Світлану 

Олексіївну. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

  

РІШЕННЯ № 6 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження доповнень до Правил прийому на навчання  

для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова у 2021 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Алли Токар щодо затвердження доповнень до Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова у 2021 році, керуючись Умовами 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, 

враховуючи рішення вченої ради університету від 28 грудня 2020 року, 

протокол №8, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити доповнення до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 

у 2021 році, що додаються. 

 

 

 

Голова вченої ради          Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Костяшкіна І.О. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений юрист України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Олега Омельчука про рекомендацію Івана Костяшкіна до 

присвоєння почесного звання «Заслужений юрист 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 першого проректора університету Олега Омельчука взяти 

до відома.  

2. Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений юрист 

України» завідувачу кафедри трудового, земельного та господарського права, 

доктору юридичних наук, професору Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова Костяшкіну Івану Олександровичу.  

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Вовк В.М. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений юрист України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Олега Омельчука про рекомендацію Вікторії Вовк до присвоєння 

почесного звання «Заслужений юрист 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 першого проректора університету Олега Омельчука взяти 

до відома.  

2. Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений юрист 

України» професору кафедри теорії та історії держави і права, доктору 

юридичних наук, професору Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Вовк Вікторії Миколаївні.  

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Місінкевича ЛЛ. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Олега Омельчука про рекомендацію Леоніда Місінкевича 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 першого проректора університету Олега Омельчука взяти 

до відома.  

2. Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України» завідувачу кафедри теорії та історії держави і права, доктору 

історичних наук, професору Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Місінкевичу Леоніду Леонідовичу.  

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Кулинича О.І. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Олега Омельчука про рекомендацію Омеляна Кулинича 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 першого проректора університету Олега Омельчука взяти 

до відома.  

2. Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України» професору кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій, доктору економічних наук, професору Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Кулиничу Омеляну Івановичу.  

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Кузь В.В. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений працівник освіти України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Олега Омельчука про рекомендацію Валентини Кузь до присвоєння 

почесного звання «Заслужений працівник освіти 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 першого проректора університету Олега Омельчука взяти 

до відома.  

2. Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений працівник 

освіти України» старшому викладачу кафедри мовознавства, кандидату 

філологічних наук Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова Кузь Валентині Володимирівні.  

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку № 1 (79) за 2021 рік  

часопису «Університетські наукові записки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

«Університетські наукові записки» Юрія Білоусова про рекомендацію до друку 

№ 1 (79) 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 перший за 2021 рік часопису 

«Університетські наукові записки».  

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК  
 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

22 березня 2021 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

Про підтримку кандидатури Скрипнюка О. В.  

до обрання членом-кореспондентом  

Національної академії наук України  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Олега Омельчука про підтримку кандидатури доктора юридичних 

наук, професора Скрипнюка О. В. до обрання членом-кореспондентом 

Національної академії наук України,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію першого проректора університету Олега Омельчука взяти 

до відома.  

2. Підтримати кандидатуру доктора юридичних наук, професора, 

заступника директора з наукової роботи Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, академіка Національної академії правових 

наук України Скрипнюка Олександра Васильовича до обрання членом-

кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності «Право». 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 
 


