
Додаток  

до наказу ХУУП 

від 09.12.2015 р. № 743/15 

 

Склад вченої ради  

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

(згідно рішення вченої ради від 25 березня 2019 року, протокол № 9)  

 

№ 
Прізвище, ім’я, по батькові 

 
Посада, науковий ступінь, вчене звання 

1.  Андрушко Юлія Анатоліївна 

Студентка 1 курсу магістратури юридичного 

факультету заочної форми навчання 

обрана 

2.  Білоусов Юрій Валерійович 

Відповідальний секретар редакційної колегії 

наукового часопису «Університетські 

наукові записки», професор кафедри 

цивільного права та процесу, кандидат 

юридичних наук, професор 

обраний 

3.  Брич Лариса Павлівна 

Завідувач кафедри кримінального права та 

процесу, доктор юридичних наук, доцент 

обрана 

4.  Буханевич Олександр Миколайович 

Голова вченої ради,  

завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 

доктор юридичних наук, доцент  

обраний 

5.  Виговський Леонід Антонович 

Завідувач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання, 

доктор філософських наук, професор 

обраний 

6.  Вінскевич Алла Йосипівна 
Завідувач наукової бібліотеки 

за посадою 

7.  Гринько Світлана Дмитрівна 

Завідувач кафедри цивільного права та 

процесу, доктор юридичних наук, професор 

обрана 

8.  Дядюк Валентина Олександрівна 
Головний бухгалтер  

за посадою 

9.  Захарчук Віктор Миколайович 

Голова наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених, 

кандидат юридичних наук, доцент 

за посадою 

10.  Йолтуховська Анастасія Михайлівна 

Голова студентської ради, студентка 3-го 

курсу юридичного факультету  

обрана 

11.  Ковальов Сергій Іванович 

Доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук 

обраний 

12.  Ковтун Ірина Броніславівна 

Проректор з нормативного та науково-

методичного забезпечення, кандидат наук з 

державного управління, доцент  

за посадою  

13.  Костяшкін Іван Олександрович 

Завідувач кафедри трудового, земельного та 

господарського права, доктор юридичних 

наук, доцент, Голова профспілкового 

комітету  

обраний 



14.  Крижанівський Денис Олександрович 

Заступник голови студентської ради, студент 

4-го курсу юридичного факультету  

обраний 

15.  Крушинський Сергій Антонович 

Декан юридичного факультету, кандидат 

юридичних наук 

за посадою 

16.  Кулинич Роман Омелянович 

Завідувач кафедри математики, статистики 

та інформаційних технологій, доктор 

економічних наук, професор 

обраний 

17.  Литвиненко Ірина Леонідівна  

Заступник декана юридичного факультету з 

заочної форми навчання, кандидат 

юридичних наук, доцент  

обрана 

18.  Лозінська Світлана Володимирівна  

Вчений секретар, кандидат юридичних наук, 

доцент  

за посадою 

19.  Місінкевич Леонід Леонідович  

Завідувач кафедри теорії та історії держави і 

права, доктор історичних наук, професор 

обраний 

20.  Нагорна Ольга Олександрівна 

Завідувач кафедри мовознавства, кандидат 

філологічних наук, доцент 

обрана 

21.  Омельчук Олег Миколайович 

Ректор університету, доктор юридичних 

наук, професор  

за посадою 

22.  Сіцінський Анатолій Станіславович 

Завідувач науково-дослідної частини 

університету, доктор наук з державного 

управління, професор 

обраний 

23.  Сердечна Ірина Леонідівна 

Голова профспілки студентів, доцент 

кафедри цивільного права та процесу, 

кандидат юридичних наук, 

за посадою 

24.  Синчак Віктор Петрович 

Завідувач кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, доктор 

економічних наук, професор  

обраний 

25.  Терещенко Тетяна Василівна  

Декан факультету управління та економіки, 

кандидат економічних наук, доцент 

за посадою 

26.  Черняк Олена Юрїівна  

Завідувач кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидат юридичних 

наук, доцент 

обрана 

27.  Чорний Леонтій Ілліч  

Проректор з навчальної роботи, кандидат 

історичних наук 

за посадою 

28.  Щепанський Едуард Валерійович 

Професор кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат економічних 

наук, доцент 

обраний 

 


