
 

 

1 

Додаток 3 

до наказу ректора ХУУП 

імені Леоніда Юзькова 

від «26» березня 2021 року № 149/21 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ  

для проведення вступних випробувань для вступу до аспірантури 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Екзаменаційна комісія № 1 

з проведення екзамену у формі усної співбесіди з філософії при вступі 

на навчання за денною та заочною формою  

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальностями 051 Економіка,  072 Фінанси, банківська справа та 

страхування,  081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування  

    

1. Виговський Леонід 

Антонович 

– завідувач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання, 

доктор філософських наук, професор, голова 

комісії 

 Члени комісії: 

 

  

2. Вовк Вікторія 

Миколаївна 

– професор кафедри теорії та історії держави і 

права, доктор філософських наук, професор 

 

3. Куліш Наталія 

Стефанівна  

– доцент кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання, 

кандидат філософських наук 

 

Екзаменаційна комісія № 2 

з проведення екзамену з іноземної мови при вступі на навчання за 

денною та заочною формою  

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування,  081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування  

  

1. Нагорна 

Ольга Олександрівна 

– завідувач кафедри мовознавства, кандидат 

філологічних наук, доцент, голова комісії 

  

Члени комісії: 

 

  

2. Рембач Ольга 

Олександрівна 

– доцент кафедри мовознавства, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
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3. Нагорний Ярослав 

Володимирович 

– доцент кафедри мовознавства, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Екзаменаційна комісія № 3 

з проведення екзамену з Права при вступі на навчання за денною та 

заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 081 Право  

  

    

1. Івановська Алла 

Миколаївна 

– професор кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 

кандидат юридичних наук, доцент, голова 

комісії 

  

Члени комісії: 

 

  

2. Гринько Світлана 

Дмитрівна  

 

– завідувач кафедри цивільного права та 

процесу, доктор юридичних наук, професор  

3. Вовк Вікторія 

Миколаївна 

– професор кафедри теорії та історії держави і 

права, доктор філософських наук, професор 

 

 

Екзаменаційна комісія № 4 

з проведення екзамену з Економіки при вступі на навчання за денною 

та заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 051 Економіка  

  

    

1. Кулинич Роман 

Омелянович 

– завідувач кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій, доктор економічних 

наук, професор   

  

Члени комісії: 

 

  

2. Фасолько Тетяна 

Миколаївна 

– доцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій, кандидат 

економічних наук, доцент  

3. Чайковська Інна 

Ігорівна  

– доцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій   
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Екзаменаційна комісія № 5 

з проведення екзамену з Фінансів, банківської справи та страхування 

при вступі на навчання за денною та заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

 

    

1. Синчак Віктор 

Петрович  

 

– завідувач кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, доктор 

економічних наук, професор  

  

Члени комісії: 

 

  

2. Арзянцева Дар’я 

Андріївна 

 

– доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук  

3. Самарічева Тетяна 

Анатоліївна 

 

– доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук   

 

 

Екзаменаційна комісія № 6 

з проведення екзамену з Публічного управління та адміністрування 

при вступі на навчання за денною та заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  

(перший етап) 

  

    

1. Копанчук Володимир 

Олександрович 

 

– доцент кафедри кримінального права та 

процесу, доктор наук з державного управління   

  

Члени комісії: 

 

  

2. Гаман Тетяна 

Василівна 

 

– доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з державного 

управління, доцент  

3. Требик Людмила 

Петрівна 

 

– доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з державного 

управління  
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Екзаменаційна комісія № 7 

з проведення екзамену з Публічного управління та адміністрування 

при вступі на навчання за денною та заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

(другий етап)  

    

1. Щепанський Едуард 

Валерійович  

 

– завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування, доктор наук з державного 

управління, доцент,  голова комісії 

  

Члени комісії: 

 

  

2. Ковтун Ірина 

Броніславівна 

 

– перший проректор, доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування, кандидат наук з 

державного управління, доцент  

 

3. Требик Людмила 

Петрівна 

 

– доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з державного 

управління  

 
 


