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Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 06 грудня 2021 року, протокол № 6 

 

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 06 грудня 2021 року, протокол 

№ 6: 

1.1. Про формування складу конференції трудового колективу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.2. Про проект Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова; 

1.3. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії; 

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

практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в 

Україні». 

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 

06 грудня 2021 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про формування складу конференції трудового колективу  

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 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 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 31 особа, у тому числі 21 науково-педагогічні та 

наукові працівники, які працюють в університеті на постійній основі, 7 інших 



штатних працівників університету, які не є науково-педагогічними та 

науковими працівниками, та 3 студентів 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, – 54 особи; 

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

науковими працівниками, – 3 осіб; 

  - з числа осіб, які навчаються в університеті, – 12 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 1,5 працівників цієї 

категорії; 

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

науковими працівниками, – один делегат від 32,7 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. 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, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



Додаток 1  

до рішення вченої ради ХУУП 

імені Леоніда Юзькова   

від 06.12.2021 р., протокол № 6 

 

Чисельність делегатів конференції трудового колективу,  

які обираються у відповідних структурних підрозділах університету  

з числа науково-педагогічних та наукових працівників,  

які працюють в університеті на постійній основі  

 

№ 

зп 

Назви структурних 

підрозділів  

 

Чисельність 

працівників, 

які 

працюють 

на постійній 

основі, серед 

яких має 

відбутися 

обрання 

делегатів 

Розрахунок 

чисельності 

делегатів КТК 

Чисельність 

делегатів,  

яких необхідно 

обрати до 

складу КТК 

1. Кафедра теорії та історії 

держави і права 

4 4 : 1,5 = 2,67 3 

2. Кафедра конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права 

10 10 : 1,5 = 6,67 7 

3. Кафедра цивільного права та 

процесу 

8 8 : 1,5 = 5,33 5 

4. Кафедра міжнародного та 

європейського права 

4 4 : 1,5 = 2,67 3 

5. Кафедра трудового, земельного 

та господарського права 

5 5 : 1,5 = 3,33 3 

6. Кафедра кримінального права 

та процесу 

11 11 : 1,5 = 7,33 7 

7. Кафедра філософії,  соціально-

гуманітарних наук та фізичного 

виховання 

8 8 : 1,5 = 5,33 5 

8. Кафедра публічного управління 

та адміністрування 

8 8 : 1,5 = 5,33 5 

9 Кафедра менеджменту, 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

10 10 : 1,5 = 6,67 7 

10. Кафедра математики, 

статистики та інформаційних 

технологій 

4 4 : 1,5 = 2,67 3 

11. Кафедра мовознавства 6 6 : 1,5 = 4 4 

12. Науково-дослідна частина 3 3 : 1,5 = 2 2 

 Усього: 81  54 

 

 



 

 

Додаток 2  

до рішення вченої ради ХУУП 

імені Леоніда Юзькова   

від 06.12.2021 р., протокол №6. 

 

Чисельність делегатів конференції трудового колективу, 

які обираються у групах працівників університету 

з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними 

та науковими працівниками 

  

Назви та склад груп 

працівників 

Чисельність 

працівників, які 

працюють на 

постійній основі, 

серед яких має 

відбутися обрання 

делегатів 

Розрахунок 

чисельності 

делегатів 

КТК 

Чисельність 

делегатів,  

яких 

необхідно 

обрати до 

складу КТК 

Працівники апарату при ректораті; 

працівники деканатів та 

навчальних відділів: юридичного 

факультету, факультету управління 

та економіки, навчального відділу 

підготовки публічних управлінців, 

відділення заочної форми 

навчання; лаборанти кафедр та 

кабінетів; працівники інших 

структурних підрозділів 

університету: відділу виховної та 

соціальної роботи, юридичного 

відділу; планово-фінансового 

відділу; бухгалтерії; відділу кадрів; 

загального відділу; відділу 

інформаційного забезпечення та 

технічних засобів навчання; 

бібліотеки; працівники: 

студентського гуртожитку; 

гуртожитку готельного типу 

«Енеїда», бази відпочинку в 

с. Пирогівці; служби 

господарського забезпечення 

98 98 : 32,7 = 3 3 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

06 грудня 2021 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про проект Положення про  

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і  

молодих вчених 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 Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених, к.ю.н., доцента Галини АНІКІНОЇ «Про проект Положення про 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова», 

відповідно до пунктів 4.2.8.26.; 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 Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених, к.ю.н., доцента Галини АНІКІНОЇ взяти до відома.  

2. Схвалити проект Положення про Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, що додається, і внести його на 

розгляд конференції трудового колективу 16 грудня 2021 року та 

оприлюднити на веб-сайті університету. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

06 грудня 2021 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про видачу диплома доктора філософії 

та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 

року № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії», п.п. 4.2.8.10, 

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 диплом доктора філософії Ганні ТІТОВІЙ зі спеціальності 081 

Право (ДР № 003189) на підставі рішення спеціалізованої вченої ради 

ДФ 70.895.008, затвердженого наказом МОН від 30.11.2021 р. № 1290 «Про 

рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань 

та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 

вересня 2021 року № 1017». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету    Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

06 грудня 2021 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку збірника тез 

Х Всеукраїнської 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 Х Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні», 

яка відбудеться 7 грудня 2021 року 

 
вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник тез Х Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування 

в Україні». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 


