
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«11» грудня 2020 року  
м. Хмельницький                             

                       № 679/20 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 10 грудня 2020 року, протокол № 7 
 

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 10 грудня 2020 року, протокол № 7: 

1.1. Про формування складу конференції трудового колективу та складу вченої 

ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.2. Про проект Колективного договору трудового колективу та адміністрації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 
1.3. Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
Андриц М. Р. поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 081 – право; 

1.4. Про рекомендацію до друку збірника тез ІХ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в 

Україні»; 

1.5. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми та навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека для вступників 2020 року 

вступу; 

1.6. Про рекомендацію до друку колективної монографії Синчака В. П., 

Булат Г. В., Піхняк Т. А. «Фінансово-облікове забезпечення функціонування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків»; 

1.7.  Про затвердження Професійної програми підвищення кваліфікації «Сучасні 

інструменти управління закладом охорони здоров’я». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 
 

 

Ректор університету                         Ірина КОВТУН  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

10 грудня 2020 року, протокол № 7 

м. Хмельницький 

 

Про формування складу конференції трудового колективу  

та складу вченої ради Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова  
 

 Заслухавши інформацію заступника голови організаційного комітету з 

підготовки та проведення конференції трудового колективу університету, 

проректора з економічної та адміністративно-господарської роботи Володимира 

Хіміча «Про формування складу конференції трудового колективу та складу 

вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова», відповідно до ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» та керуючись 

п. 6.1.10. Статуту університету, 
 

вчена рада вирішила: 
 

 1. Інформацію заступника голови організаційного комітету з підготовки та 

проведення конференції трудового колективу університету, проректора з 

економічної та адміністративно-господарської роботи Володимира Хіміча «Про 

формування складу конференції трудового колективу та складу вченої ради 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова» взяти 

до відома. 

 2. Визначити склад конференції трудового колективу університету 

чисельністю 100 осіб та встановити у складі конференції відповідно до 

визначених Законом України «Про вищу освіту» відсоткових квот: 

 - чисельність членів та делегатів конференції з числа науково-педагогічних 

та наукових працівників, які працюють в університеті на постійній основі,  – 75 

осіб (75 %); 

  - чисельність членів та делегатів конференції з числа інших штатних 

працівників, які не є науково-педагогічними та науковими працівниками, – 10 

осіб (10%); 

 - чисельність делегатів конференції з числа осіб, які навчаються в 

університеті, – 15 осіб (15%). 

 3. Беручи до уваги,  що 35 осіб, у тому числі 28 науково-педагогічних та 

наукових працівники, які працюють в університеті на постійній основі, 5 інших 

штатних працівників університету, які не є науково-педагогічними працівниками 

та 2 студенти є членами конференції трудового колективу, відповідно до пункту 

6.1.3. Статуту університету встановити чисельність делегатів конференції 

трудового колективу, які обираються: 



 - з числа науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють в 

університеті на постійній основі, – 47 осіб; 

 - з числа інших штатних працівників, які не є науково-педагогічними та 

науковими працівниками, – 5 осіб; 

  - з числа осіб, які навчаються в університеті, – 13 осіб. 

 4. Установити норми представництва для обрання делегатів конференції: 

 - з числа науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють в 

університеті на постійній основі, – один делегат від 2,31 працівників цієї 

категорії; 

 - з числа інших штатних працівників, які не є науково-педагогічними та 

науковими працівниками, – один делегат від 22,6 працівників цієї категорії. 

 5. Затвердити чисельність делегатів конференції трудового колективу, які, 

відповідно до визначених у пункті 4 цього рішення норм представництва, 

обираються у відповідних структурних підрозділах та групах працівників 

університету: 

- з числа науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють в 

університеті на постійній основі, згідно з додатком 1; 

 - з числа інших штатних працівників університету, які не є науково-

педагогічними та науковими працівниками, згідно з додатком 2. 

6. Визначити склад вченої ради університету чисельністю 24 особи та 

встановити у складі вченої ради відповідно до визначених Законом України «Про 

вишу освіту» відсоткових квот: 

чисельність науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють 

в університеті на постійній основі, – 18 особи (75%); 

- чисельність інших штатних працівників, які не є науково-педагогічними 

та науковими працівниками, – 3 особи (15%); 

- чисельність виборних представників з числа осіб, які навчаються в 

університеті, – 3 особи (10%). 

7. Беручи до уваги, що 11 осіб, у тому числі 6 наукових та науково-

педагогічних працівників, які працюють в університеті на постійній основі, 3 

інших штатних працівники університету, які не є науково-педагогічними 

працівниками та 2 особи які навчаються, відповідно до частини 3 статті 36 

Закону України «Про вищу освіту», входять до складу вченої ради університету 

за посадами, встановити чисельність членів вченої ради, які обираються: 

- з числа науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють 

в університеті на постійній основі, – 12 осіб; 

- з числа осіб, які навчаються в університеті, – 1 особу. 

8. Організаційному комітету з підготовки та проведення конференції 

трудового колективу університету взяти до відома, що порядок прямих таємних 

виборів делегатів конференції трудового колективу університету з числа осіб, які 

навчаються в університеті, відповідно до пункту 1 частини 7 статті 40 Закону 

України «Про вищу освіту» визначається Положенням про студентське 

самоврядування, що затверджується вищим колегіальним органом 

студентського самоврядування університету. 
 
 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

10 грудня 2020 року, протокол № 7 

м. Хмельницький 

 

Про проект Колективного договору трудового колективу та  

адміністрації Хмельницького університету управління  

та права імені Леоніда Юзькова  

 

Заслухавши інформацію заступника голови організаційного комітету з 

підготовки та проведення конференції трудового колективу, проректора з 

економічної та адміністративно-господарської роботи Володимира Хіміча та 

голови профспілкового комітету Івана Костяшкіна «Про проект Колективного 

договору трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова», відповідно до пункту 6.1.10. 

Статуту університету  

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію заступника голови організаційного комітету з підготовки та 

проведення конференції трудового колективу, проректора з економічної та 

адміністративно-господарської роботи Володимира Хіміча та голови 

профспілкового комітету Івана Костяшкіна взяти до відома.  

2. Схвалити проект Колективного договору трудового колективу та 

адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, що додається, і внести його на розгляд конференції трудового 

колективу 22 грудня 2020 року та оприлюднити на веб-сайті університету. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

10 грудня 2020 року, протокол № 7 

м. Хмельницький 

 

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Андриц М. Р. поданої на здобуття наукового 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 Андриц Мар’яни Русланівни, 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 Андриц Мар’яни Русланівни призначити 

рецензентами доктора юридичних наук, професора, першого проректора 

університету Омельчука Олега Миколайовича та кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри теорії та історії держави і права університету Олійник Уляну 

Миколаївну. 

2. Попередню експертизу дисертації Андриц Мар’яни Русланівни 

провести на базі кафедри теорії та історії держави і права. 

3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Андриц Мар’яни 

Русланівни та призначити головуючим семінару доктора історичних наук, 

професора, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Місінкевича 

Леоніда Леонідовича. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

10 грудня 2020 року, протокол № 7 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку збірника тез 

ІХ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення 

та розвиток місцевого самоврядування в Україні» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри публічного 

управління та адміністрування Едуарда Щепанського про рекомендацію до 

друку збірника тез ІХ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції 

«Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні», яка відбулась 

7 грудня 2020 року 

 
вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник тез ІХ Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в 

Україні». 

 

 

 

Голова вченої ради                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

10 грудня 2020 року, протокол № 7 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми та навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі знань  

26 Цивільна безпека для вступників 2020 року вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного факультету 

Сергія Крушинського щодо затвердження змін до освітньо-професійної 

програми та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека 

для вступників 2020 року вступу, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про 

вищу освіту», враховуючи рішення методичної ради університету від 20 

листопада 2020 року, протокол № 3, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни до освітньо-професійної програми та навчальних планів 

підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека за денною та 

заочною формою навчання для вступників 2020 року вступу, що додаються. 

 

 

 

Голова вченої ради          Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

10 грудня 2020 року, протокол № 7 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку колективної монографії 

Синчака В.П., Булат Г.В., Піхняк Т.А. «Фінансово-облікове 

забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Синчака В. П. та 

беручи до уваги рішення цієї ж кафедри від 30 листопада 2020 року, протокол 

№4, щодо рекомендації до друку колективної монографії Синчака В. П., 

Булат Г. В., Піхняк Т. А. «Фінансово-облікове забезпечення функціонування 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків» 

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку монографію, підготовлену колективом авторів 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Синчак В. П., Булат Г. В., Піхняк Т. А. «Фінансово-облікове забезпечення 

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків». 

 

 

 

Голова вченої ради                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

10 грудня 2020 року, протокол № 7 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Професійної програми  

підвищення кваліфікації «Сучасні інструменти управління закладом 

охорони здоров’я» 
 

Заслухавши інформацію декана факультету управління та економіки 

Тетяни Терещенко про затвердження Професійної програми підвищення 

кваліфікації «Сучасні інструменти управління закладом охорони здоров’я», 

враховуючи рішення методичної ради університету від 20 листопада 2020 року, 

протокол № 3, 
 

вчена рада вирішила: 
 

Затвердити Професійну програму підвищення кваліфікації «Сучасні 

інструменти управління закладом охорони здоров’я». 
 

 

 

Голова вченої ради        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 


