
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

 

 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 402-к 

 

17 серпня 2022 року    
 

м. Хмельницький 

  

 

Про допуск претендентів до участі 

у конкурсному відборі 

 

Відповідно до п.3.8 та 3.8.1 Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління 

та права, рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників університету (протокол засідання №1 від 16 серпня 2022 року), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ДОПУСТИТИ до участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників: 

− ЗАХАРЧУКА Віктора Миколайовича, кандидата юридичних наук, доцента – на 

посаду декана юридичного факультету, на повну ставку (посада вакантна з 01.12.2021 року);  

− ЛОЗІНСЬКУ Світлану Володимирівну, кандидата юридичних наук, доцента – на 

посаду завідувача кафедри міжнародного та європейського права, на повну ставку (посада 

вакантна з 25.04.2022 року) 

− ІВАНОВСЬКУ Аллу Миколаївну, доктора юридичних наук, професора – на посаду 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на 0,5 ставки 

(посада вакантна з 02.02.2022 року);  

− КОПАНЧУКА Володимира Олександровича, доктора наук з державного управління, 

кандидата юридичних наук, доцента – на посаду професора кафедри кримінального права та 

процесу, на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 року);  

− МИХАЙЛОВУ Ірину Юріївну, кандидата юридичних наук, доцента – на посаду 

професора кафедри трудового, земельного та господарського права, на 0,5 ставки (посада 

вакантна з 01.07.2022 року); 

− САВЕНКА Віктора Васильовича, доктора юридичних наук, професора – на посаду 

професора кафедри теорії та історії держави і права, на повну ставку (посада вакантна з 16 

червня 2022 року);  

− СТЕЦЕНКА Семена Григоровича, доктора юридичних наук, професора – на посаду 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на 0,25 ставки 

(посада вакантна з 01.09.2022 року);  



− СУББОТА Анатолія Івановича, доктора юридичних наук, професора – на посаду 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на повну 

ставку (посада вакантна з 01.09.2022 року); 

− ТУРОВЦЯ Юрія Миколайовича, кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого 

юриста України – на посаду професора кафедри кримінального права та процесу, на 0,75 

ставки (посада вакантна з 08.07.2022 року); 

− ЧЕРНЯК Олену Юріївну, кандидата юридичних наук, професора – на посаду 

професора кафедри міжнародного та європейського права, на повну ставку (посада вакантна з 

08.07.2022 року); 

− БЛЯХАРСЬКОГО Ярослава Станіславовича, кандидата юридичних наук на посаду 

доцента кафедри трудового, земельного та господарського права, на повну ставку (посада 

вакантна з 08.07.2022 року);  

− ГАРІЄВСЬКУ Мирославу Богданівну, кандидата юридичних наук, доцента – на 

посаду доцента кафедри цивільного права та процесу, на повну ставку (посада вакантна з 

01.09.2022 року);  

− ІВАНИЦЬКОГО Андрія Мироновича, доктора філософії з права – на посаду доцента 

кафедри міжнародного та європейського права, на повну ставку (посада вакантна з 08.07.2022 

року);  

− ПЛИСЮК Наталію Миколаївну, кандидата юридичних наук, доцента – на посаду 

доцента кафедри кримінального права та процесу, на повну ставку (посада вакантна з 

01.09.2022 року);  

− СТОРОЖУК Ірину Петрівну, кандидата юридичних наук, доцента – на посаду 

доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на повну ставку 

(посада вакантна з 01.09.2022 року);  

− ТРАЧ Оксану Михайлівну, кандидата юридичних наук, доцента – на посаду доцента 

кафедри цивільного права та процесу, на повну ставку (посада вакантна з 01.09.2022 року); 

− КІРИК Аллу Юріївну, доктора філософії з права – на посаду старшого викладача 

кафедри міжнародного та європейського права, на повну ставку (посада вакантна з 08.07.2022 

року);  

− ГРИЦИШИНУ Ларису Валеріївну – на посаду асистента кафедри цивільного права 

та процесу, на 0,5 ставки (посада вакантна з 04.02.2022 року);  

− ВОЙЦЕЩУКА Андрія Дмитровича, доктора економічних наук, доцента – на посаду 

професора кафедри публічного управління та адміністрування, на 0,25 ставки (посада 

вакантна з 01.09.2022 року);  

− ЧМИР Олену Сергіївну, доктора економічних наук, професора – на посаду 

професора кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; на 0,5 ставки 

(посада вакантна з 01.09.2022 року); 

− КУДЕЛЬСЬКОГО Віталія Едуардовича, кандидата економічних наук – на посаду 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; на повну ставку 

(посада вакантна з 01.09.2022 року);  

− ПОДОЛЯНЧУК Ольгу Володимирівну, кандидата філологічних наук – на посаду 

доцента кафедри мовознавства, на повну ставку (посада вакантна з 01.07.2022 року);  

− РІДКОДУБСЬКУ Ганну Анатоліївну, доктора педагогічних наук, професора – на 

посаду доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, на 

0,5 ставки (посада вакантна з 01.07.2022 року);  

− РЕМБАЧ Ольгу Олександрівну, кандидата педагогічних наук, доцента – на посаду 

доцента кафедри мовознавства, на повну ставку (посада вакантна з 01.09.2022 року);  



− СТЕПЧУК Юлію Петрівну, кандидата філологічних наук – на посаду доцента 

кафедри мовознавства, на повну ставку (посада вакантна з 08.07.2022 року); 

− ТКАЧУК Наталію Миколаївну, кандидата економічних наук, доцента – на посаду 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; на повну ставку 

(посада вакантна з 01.09.2022 року);  

− ТРЕБИК Людмилу Петрівну, кандидата наук з державного управління, доцента – на 

посаду доцента кафедри публічного управління та адміністрування, на повну ставку (посада 

вакантна з 01.09.2022 року);  

− ГУМЕНЧУК Ольгу Євгенівну – на посаду старшого викладача кафедри 

мовознавства, на повну ставку (посада вакантна з 01.09.2022 року);   

− ЯНКОВА Сергія Володимировича – на посаду старшого викладача кафедри 

філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, на повну ставку (посада 

вакантна з 01.09.2022 року). 

 

 

 

Перший проректор   підпис   Ірина КОВТУН 

 

 

 

 


