
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«24» листопада 2020 року  
м. Хмельницький                             

                       № 631/20 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 23 листопада 2020 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 23 листопада 2020 року, протокол 

№ 6: 

1.1. Про затвердження змін до Положення про екзаменаційну комісію з 

атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.2. Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Левицького Максима Олеговича, поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право; 

1.3. Про утворення ради для проведення захисту дисертації Іваницького 

Андрія Мироновича, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право; 

1.4. Про утворення ради для проведення захисту дисертації Панченка Сергія 

Володимировича, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право; 

1.5. Про присвоєння вченого звання професора Костяшкіну І. О. 

1.6. Про присвоєння вченого звання доцента Якимчук С.О.; 
1.7. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами;  

1.8. Про рекомендацію Білоусова Ю.В. до присвоєння почесного звання 

«Заслужений юрист України»; 



1.9. Про затвердження Положення про відділ внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова. 

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 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до Положення  

про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають освітній 

ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра у Хмельницькому університеті  

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету управління та 

економіки Тетяни Терещенко щодо внесення змін до Положення про 

екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь 

бакалавра, спеціаліста, магістра у Хмельницькому університеті управління та 

права імені Леоніда Юзькова, та відповідно до ст. 6 Закону України «Про вищу 

освіту», п. 3.8.7.2.2. Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 

враховуючи рішення методичної ради від 20 листопада 2020 року, 

протокол №3, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію декана факультету управління та економіки Тетяни 

Терещенко взяти до відома. 

2. Затвердити зміни до Положення про екзаменаційну комісію з атестації 

осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, що 

додаються. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Левицького Максима Олеговича, 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 Левицького Максима Олеговича, 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 Левицького Максима Олеговича на 

тему: «Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав 

військовослужбовців» призначити рецензентами: 

– доктора юридичних наук, професора, першого проректора 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Омельчука Олега Миколайовича; 

– кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного права та 

процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова Анікіну Галину Володимирівну. 

2. Попередню експертизу дисертації Левицького Максима Олеговича 

провести на базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри 

міжнародного та європейського права. 

3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Левицького 

Максима Олеговича та призначити головуючого семінару кандидата 

юридичних наук, доцента, завідувача кафедри міжнародного та європейського 

права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова Черняк Олену Юріївну. 
 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про утворення ради для проведення захисту дисертації  

Іваницького Андрія Мироновича, 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 

Іваницького Андрія Мироновича, 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. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Іваницького Андрія Мироновича на тему «Захист 

права власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав 

людини», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 Право.  

2. Спеціалізовану вчену раду запропоновано утворити у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук, професора, 

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, першого проректора Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Омельчука Олега Миколайовича;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидата 

юридичних наук, доцента кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Анікіної Галини Володимирівни; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри 

цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 



«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Зеліско 

Алли Володимирівни; 

– опонента – кандидата юридичних наук, доцента, докторанта кафедри 

цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

Катерини Георгіївни Некіт. 

 

 

 

Голова вченої ради    Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про утворення ради для проведення захисту дисертації  

Панченка Сергія Володимировича, 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 

Панченка Сергія Володимировича, 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. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Панченка Сергія Володимировича на тему 

«Джерела цивільного договірного права», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

Право.  

2. Спеціалізовану вчену раду запропоновано утворити у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук, 

професора, 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, першого проректора Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Омельчука Олега Миколайовича;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидата 

юридичних наук, доцента кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Анікіної Галини Володимирівни; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри 

цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 



«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Зеліско 

Алли Володимирівни; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, завідувача кафедри 

цивільного права Західноукраїнського національного університету 

Лукасевич-Крутник Ірини Степанівни. 

 

 

 

Голова вченої ради    Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання професора Костяшкіну І.О.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани Лозінської про присвоєння вченого звання професора 

по кафедрі трудового, земельного та господарського права Івану Костяшкіну 

та керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 

року №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 03 лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію 

голови лічильної комісії Романа Кулинича про результати таємного 

голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Костяшкіну Івану Олександровичу вчене звання професора 

по кафедрі трудового, земельного та господарського права.   

 

 

 

Голова вченої ради                            Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Якимчук С.О.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани Лозінської про присвоєння вченого звання доцента по 

кафедрі цивільного права та процесу Світлані Якимчук та керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про 

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

03 лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію голови 

лічильної комісії Романа Кулинича про результати таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Якимчук Світлані Олексіївні вчене звання доцента по 

кафедрі цивільного права та процесу.   

 

 

 

Голова вченої ради                            Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

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 

20 листопада 2020 року, протокол № 3 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

20 листопада 2020 року, протокол № 3, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради                            Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію Білоусова Ю. В. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений юрист України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Олега Омельчука про рекомендацію Юрія Білоусова 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» кандидату юридичних наук, професору, професору кафедри 

цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Білоусову Юрію Валерійовичу.  

 

 

 

Голова вченої ради  Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

23 листопада 2020 року, протокол № 6 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Положення про відділ внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Ірини Рижук про затвердження 

Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та 

керуючись Законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, 

«Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої 

освіти, беручи до уваги рішення методичної ради від 20 листопада 2020 року, 

протокол №3,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію начальника відділу внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти Ірини Рижук взяти до відома. 

2. Затвердити Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 


