
 

 

УХВАЛА 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ  

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЇЇ СКЛАДУ» 

 

 

Доповідач: вчений секретар, к.пед.н. Гурман О.М. 

 

З метою забезпечення вимог статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (із змінами і доповненнями), Положення 

про вчену раду ХКТЕІ від 30.08.18р., у зв’язку зі змінами у професорсько-

викладацькому складі та з інших причин, вчена рада вирішила: 

1. Затвердити зміни до складу вченої ради Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту (Додаток 4.1). 

2. Контроль за виконанням рішень покласти на вченого секретаря 

Гурман  О. М. 

 

 

 

 

Вчений секретар                                                                О. М. Гурман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.1 



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.  Комарницький Ігор 

Михайлович 

-проректор з наукової роботи, доктор 

економічних наук, професор 

3.  Церклевич Вікторія 

Сергіївна 

- проректор з науково-педагогічної та 

виховної роботи, кандидат педагогічних 

наук 

4.  Коломієць Олена 

Миколаївна 

-декан факультету підприємництва, 

готельно-ресторанного бізнесу і права, 

кандидат філологічних наук 

5.  Гурман Олена Миколаївна -декан факультету управління, маркетингу 

та фінансів, кандидат педагогічних наук 

6.  Приставчук Катерина 

Андріївна 

- головний бухгалтер 

 Виборні представники, які представляють наукових, науково-

педагогічних працівників 

7.  Носов Олександр 

Юрійович 

-доцент, доктор економічних наук 

8.  Олуйко Віталій 

Миколайович 

-доктор наук з державного управління, 

професор 

9.  Мікула Надія Анатоліївна - доктор економічних наук, професор 

10.  Батутіна Альбіна Петрівна -кандидат економічних наук, доцент 

11.  Заячковська Галина 

Адамівна  

- кандидат економічних наук, доцент 

12.  Пономарьов Петро Хомич - кандидат економічних наук, професор 

13.  Нікольчук Юлія 

Миколаївна 

- завідувач кафедри фінансів, обліку і 

аудиту, кандидат економічних наук 

14.  Сарай Наталія Ізидорівна -  кандидат  економічних наук, доцент 

15.  Власюк Юлія 

Олександрівна 

- завідувач кафедри маркетингу та 

менеджменту, кандидат економічних наук, 

доцент  

16.  Матвійчук Тетяна 

Владиславівна 

-  кандидат психологічних наук, доцент 

   



 

 

 

 

Вчений секретар        О.  Гурман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виборні представники, які представляють інших працівників 

закладу вищої освіти 

 

 

 

17.  Подокопна Ольга 

Миколаївна 

- голова профкому інституту 

18.  Капора Діана Сергіївна - студентка групи ГРС(б)-31 

19.  Лукащук Анастасія 

Вадимівна 

- студентка групи  МТ-31 


