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ВИТЯГ  

 З НАКАЗУ №02-к від 06 січня 2022 року 

 

 
 

 

 

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 06 січня 

2022 року), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ДОПУСТИТИ до участі у конкурсі на заміщення вакантних посад таких 

претендентів: 

− БУХАНЕВИЧА Олександра Миколайовича, доктора юридичних наук, професора, 

заслуженого юриста України, на посаду завідувача кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, на повну ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− КРУШИНСЬКОГО Сергія Антоновича, кандидата юридичних наук, доцента, на 

посаду завідувача кафедри кримінального права та процесу, на повну ставку (посада 

вакантна з 01.09.2021 р.); 

− ВАСИЛЬЄВА Владислава Віталійовича, кандидата юридичних наук, на посаду 

професора кафедри цивільного права та процесу, на 0,25 ставки (посада вакантна з 

01.09.2021 р.); 

− КОЖЕВНИКОВУ Вікторію Олександрівну, доктора юридичних наук, на посаду 

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

вакантна з 01.09.2021 р.); 

− МЕЛЬНИКА Степана Івановича, доктора економічних наук, доцента, на посаду 

професора кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, на 0,33 

ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− НАГНИБІДУ Володимира Івановича, доктора юридичних наук, доцента, на посаду 

професора кафедри цивільного права та процесу, на 0,25 ставки  (посада вакантна з 

01.09.2021 р.); 

− САМСІНА Ігоря Леоновича, доктора юридичних наук, професора, заслуженого 

юриста України, на посаду професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, на повну ставку (посада вакантна з 01.12.2021 р.); 



− ЦИГАНЮК Юлію Володимирівну, доктора юридичних наук, доцента, на посаду 

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

06.09.2021 р.); 

− БЕРЕЖНОГО Сергія Дмитровича, кандидата юридичних наук, доцента, на посаду 

доцента кафедри кримінального права та процесу, на 0,25 ставки (посада вакантна з 

01.09.2021 р.); 

− ГАВРІКА Романа Олександровича, кандидата юридичних наук, доцента, на посаду 

доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на повну 

ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− МАЄВСЬКОГО Юрія Францовича, кандидата наук з державного управління, на 

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

вакантна з 01.09.2021 р.); 

− МЕЛЬНИК Надію Володимирівну, кандидата юридичних наук, на посаду доцента 

кафедри теорії та історії держави і права, на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− НАГОРНОГО Ярослава Володимировича, кандидата філологічних наук, доцента, 

на посаду доцента кафедри мовознавства, на повну ставку (посада вакантна з 

01.09.2021 р.); 

− ІВАНИЦЬКОГО Андрія Мироновича, доктора філософії, на посаду старшого 

викладача кафедри міжнародного та європейського права, на повну ставку (посада 

вакантна з 01.09.2021 р.); 

− СЕМ’ЯНЧУКА Петра Михайловича, кандидата економічних наук, на посаду 

старшого викладача кафедри публічного управління та адміністрування, на повну ставку 

(посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− СТЕПЧУК Юлію Петрівну, на посаду старшого викладача кафедри мовознавства, 

на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− ТКАЧУКА Сергія Петровича, на посаду старшого викладача кафедри трудового, 

земельного та господарського права, на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− ПУХКУ Юлію Володимирівну, на посаду викладача кафедри трудового, 

земельного та господарського права, на 0,25 ставки (посада вакантна з 16.09.2021 р.); 

− ЛОГВИН Руслану Олегівну, на посаду асистента кафедри мовознавства, на повну 

ставку (посада вакантна з 01.09.2021 р.); 

− ОКСАНЮКА Олега Анатолійовича, на посаду асистента кафедри теорії та історії 

держави і права, на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.). 

 

 

 

Ректор університету    підпис   Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 


