
Додаток 

до наказу ХУУП 

імені Леоніда Юзькова 

від 24.12.2020 р. № 702/20 
 

Склад вченої ради  

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

(згідно рішення конференції трудового колективу  
від 22 грудня 2020 року, протокол № 1 та змінами згідно  

рішення вченої ради від 22 березня 2021 року, протокол № 11, 

рішення вченої ради від 27 вересня 2021 року, протокол №2, 

наказу від 27 квітня 2022 року №172/22 

наказу від 26 серпня №386/22 

наказу від 01 вересня № 408/22)  

наказу від 23 вересня № 481/22, 

рішення вченої ради від 28 листопада 2022 року, протокол № 7, 

 введеного в дію наказом від 30 листопада 2022 року № 653/22,  

рішення конференції трудового колективу від 22 грудня 2022 року, протокол № 1, 

введеного в дію наказом від 26 грудня 2022 року № 694/22.)  
 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по батькові 

 
Посада, науковий ступінь, вчене звання 

1.  БІЛОУСОВ Юрій Валерійович 

Відповідальний секретар редакційної колегії 

наукового часопису «Університетські 

наукові записки», професор кафедри 

цивільного права та процесу, кандидат 

юридичних наук, професор 

обраний 

2.  
БУХАНЕВИЧ Олександр 

Миколайович 

Завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 

доктор юридичних наук, професор 

обраний 

3.  ВИГОВСЬКИЙ Леонід Антонович 

Завідувач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання, 

доктор філософських наук, професор 

обраний 

4.  ВІНСКЕВИЧ Алла Йосипівна 
Директор наукової бібліотеки 

за посадою 

5.  ГРИНЬКО Світлана Дмитрівна 

Завідувач кафедри цивільного права та 

процесу, доктор юридичних наук, професор 

обрана 

6.  ДИСА Катерина Петрівна 

Голова профспілки студентів, студентка 3 

курсу факультету управління та економіки 

за посадою 

7.  ДЯДЮК Валентина Олександрівна 
Головний бухгалтер  

за посадою 

8.  ІВАНОВСЬКА Алла Миколаївна  

Проректор з наукової роботи університету, 

професор кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 

доктор юридичних наук, професор  

за посадою 



9.  
ІВАНОВСЬКА Єлизавета 

Дмитрівна  

Голова студентської ради, студентка 2 курсу 

юридичного факультету  

обрана 

10.  ІЛЬЇНСЬКА Жанна Сергіївна  

Заступник голови студентської ради, 

студентка 3 курсу юридичного факультету  

за посадою 

11.  ЗАХАРЧУК Віктор Миколайович 

Декан юридичного факультету, кандидат 

юридичних наук, доцент 

за посадою 

12.  КОВТУН Ірина Броніславівна 

Перший проректор університету, кандидат 

наук з державного управління, доцент  

за посадою  

 

13.  КОГУТ Іван Анатолійович 

Голова наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених, 

аспірант кафедри кримінального права і 

процесу 

за посадою 

14.  КОСТЯШКІН Іван Олександрович 

Завідувач кафедри трудового, земельного та 

господарського права, доктор юридичних 

наук, професор, Голова профспілкового 

комітету  

обраний 

15.  
КРУШИНСЬКИЙ Сергій 

Антонович 

Завідувач кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук 

обраний 

16.  КУЛИНИЧ Роман Омелянович 

Завідувач кафедри математики, статистики 

та інформаційних технологій, доктор 

економічних наук, професор 

обраний 

17.  МІСІНКЕВИЧ Леонід Леонідович  

Завідувач кафедри теорії та історії держави і 

права, доктор історичних наук, професор 

обраний 

18.  НАГОРНА Ольга Олександрівна 

Завідувач кафедри мовознавства, доктор 

філологічних наук, доцент 

обрана 

19.  ОМЕЛЬЧУК Олег Миколайович 

Голова вченої ради, ректор університету, 

доктор юридичних наук, професор  

за посадою 

20.  СИНЧАК Віктор Петрович 

Професор кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, доктор 

економічних наук, професор  

обраний 

21.  ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Василівна  

Декан факультету управління та економіки, 

кандидат економічних наук, доцент 

за посадою 

 

22.  ХІМІЧ Володимир Олегович 

Проректор з економічної та адміністративно-

господарської роботи 

за посадою 



23.  
ЩЕПАНСЬКИЙ Едуард 

Валерійович 

Завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування, доктор наук з державного 

управління, доцент 

обраний 

24.  ЯКИМЧУК Світлана Олексіївна  

Вчений секретар, кандидат юридичних наук, 

доцент  

за посадою 

 
 


