
Склад 
вченої ради  

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

 Члени вченої ради інституту за посадами 
1.  Коваль Людмила 

Миколаївна 
- ректор інституту, голова вченої ради, 
доктор економічних наук, доцент 

2.  Церклевич Вікторія 
Сергіївна 

- проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи, кандидат педагогічних 
наук 

3.  Надієвець Людмила 
Михайлівна 

- перший проректор, кандидат економічних 
наук 

4.  Островський Олександр 
Олексійович 

-проректор з адміністративного управління 
і розвитку 

5.  Коломієць Олена 
Миколаївна 

-декан факультету управління і права, 
кандидат філологічних наук 

6.  Фрадинська Наталія 
Олександрівна 

- директор бібліотеки 

7.  Приставчук Катерина 
Андріївна 

- головний бухгалтер 

 Виборні представники, які представляють наукових, науково-
педагогічних працівників 

8.  Комарницький Ігор 
Михайлович 

- професор кафедри маркетингу та 
менеджменту, доктор економічних наук, 
професор 

9.  Носов О.Ю. -доцент, доктор економічних наук 
10.  Олуйко В.М. -доктор наук з державного управління, 

професор 
11.  Мікула Н.А. - доктор економічних наук, професор 
12.  Батутіна А.П. -кандидат економічних наук, доцент 
13.  Озеран В.О. - кандидат економічних наук, професор 
14.  Пономарьов П.Х. - кандидат економічних наук, професор 
15.  Парижак Н.В. -кандидат економічних наук, доцент 
16.  Нікольчук Юлія 

Миколаївна 
- завідувач кафедри фінансів, обліку і 
аудиту, кандидат економічних наук 

17.  Піхняк Тетяна Андріївна -  кандидат економічних наук 
18.  Булат Галина 

Володимирівна 
-   кандидат економічних наук 

19.  Сапрун Олександр 
Володимирович 

-  кандидат юридичних наук 
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20.  Савіцький Андрій 
Вікторович 

- завідувач кафедри  соціально-
гуманітарної та загальноекономічної 
підготовки, кандидат економічних наук, 
доцент 

21.  Гурман Олена Миколаївна -  кандидат педагогічних наук 
22.  Рижа Тетяна 

Володимирівна 
- кандидат економічних наук 

23.  Власюк Юлія 
Олександрівна 

- завідувач кафедри маркетингу та 
менеджменту, кандидат економічних наук, 
доцент  

24.  Міневич Галина 
Ярославівна  

-   кандидат технічних наук 

25.  Матвійчук Тетяна 
Владиславівна 

-  кандидат психологічних наук, доцент 

 Виборні представники, які представляють інших працівників 
закладу вищої освіти 

26.  Подокопна Ольга 
Миколаївна 

- голова профкому інституту 

27.  Войткова Христина 
Володимирівна  

- студентка групи ФБ(скб)-21 

28.  Сковер Руслана Русланівна - студентка групи  БТП-41 


