
Додаток 1 до Положення про Науково-
консультативну раду при
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Склад Науково-консультативної ради 
при Раді адвокатів Хмельницької області

Голова
Науково-консультативної ради

Циганюк Юлія Володимирівна, адвокат; кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри правоохоронної та 
антикорупційної діяльності, доктор юридичних наук, 
професор кафедри кримінального права та процесу 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова; провідний юрисконсульт 
сектору юридичного забезпечення  Хмельницького 
науково-дослідного експерно-криміналістичного 
центру МВС України (за сумісництвом);

Заступник голови
Науково-консультативної ради

Копанчук Володимир Олександрович, адвокат, 
керуючий партнер Адвокатського об’єднання 
«Копанчук та партнери»; кандидат юридичних наук, 
доктор наук з державного управління; доцент кафедри 
кримінального права та процесу Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова; член редакційної колегії часопису 
«Університетські наукові записки»; 

Вчений секретар
Науково-консультативної ради

Іваніцький Андрій Миронович, адвокат; доктор 
філософії з права; в.о. старшого викладача кафедри 
міжнародного та європейського права ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, представник Молодіжного комітету 
НААУ – «UNBA NextGen» у Хмельницькій області;

Члени
Науково-консультативної ради:

Білоусов Юрій Валерійович, адвокат; кандидат 
юридичних наук, доцент, професор; професор 
кафедри цивільного права та процесу, завідувач 
науково-редакційного відділу, член вченої ради, член 
ради науково-правових експертиз Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова; старший науковий співробітник лабораторії 
з проблем адаптації права України до права ЄС 
Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України; член 
робочої групи комітету ВРУ  з питань оптимізації 
Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України та 
Кодексу адміністративного судочинства України;  
автор (співавтор) понад 200 наукових праць; автор 
низки експертиз з питань права за запитами органів 
державної влади, місцевого самоврядування, фізичних 



та юридичних осіб; член ВГО «Ліга юристів 
України», ВГО «Асоціація цивілістів України», ГО 
«Ліга професорів права, докторів юридичних наук та 
докторів філософії у сфері права», Керівник 
відділення Асоціації правників України в 
Хмельницькій області; Співзасновник ГО «Агенція з 
питань виконання рішень»;  Відповідальний секретар 
часопису «Університетські наукові записки» 
(Хмельницький, Україна);

Нагнибіда Володимир Іванович, адвокат, керуючий 
партнер юридичної фірми Genuine Law Company; 
кандидат юридичних наук, доцент, професор, доктор 
юридичних наук, декан юридичного факультету 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова; співробітник Науково-
дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України; 
третейський суддя постійно діючого третейського 
суду при Національному комітеті Міжнародної 
торгової палати;  арбітр Міжнародного комерційного 
арбітражу при ТТП України; голова постійно діючого 
третейського суду Хмельницької ТПП;  третейський 
суддя постійно діючого третейського суду при ТПП 
України; член  міжнародної ГО «Євразійська 
асоціація правничих шкіл та правників»; член   
всеукраїнської ГО «Асоціація правників України», 
член ради відділення; член Королівського Інституту 
арбітрів Великобританії (CIArb, London);

Андрушко  Алла Володимирівна, адвокат; кандидат 
юридичних наук, доцент; доцент кафедри трудового, 
земельного та господарського права Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова; член комітету з трудового права 
Національної асоціації адвокатів України; член 
української асоціації фахівців трудового права; член 
ГО «Ліга професорів права»;

Каденко Оксана Олегівна, адвокат; аспірант, 
науковий розробник питань в сфері адвокатського 
самоврядування; член Ради адвокатів України; 
співавтор  науково-пратичного посібника для 
адвокатів «Особливості діяльності адвоката у 
кримінальному провадженні при визначенні роботи з 
доказами»; депутат Хмельницької обласної ради; член 
Наглядової ради Координаційного центру з надання 
БПД Міністерства юстиції України,  Заслужений 
юрист України;

Місяць Андрій Петрович, адвокат; кандидат 
юридичних наук; доцент кафедри післядипломної 
економічної освіти та права Хмельницького 



національного університету;  заступник голови Вищої 
кваліфікаційної комісії адвокатури, член Науково-
консультативної ради при РАУ; член Наглядової ради 
Координаційного центру з надання БПД Міністерства 
юстиції України керуючий партнер Адвокатського 
об’єднання «Адвокатська контора «Місяць і 
партнери», Заслужений юрист України;

Дем’янова Олена Вікторівна, адвокат; кандидат 
юридичних наук; член Дисциплінарної палати 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Хмельницької області; співавтор науково- пратичного 
посібника для адвокатів «Особливості діяльності 
адвоката у кримінальному провадженні при 
визначенні роботи з доказами»;

Дудко Ольга Василівна, адвокат; доктор філософії з 
права;

Самбір Ольга Євгенівна, адвокат; кандидат 
юридичних наук; член комітету НААУ з питань 
безоплатної правової допомоги,  голова Комісії з 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 
адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді 
адвокатів Хмельницької області; 

Хмелевська Наталія Володимирвна, адвокат, 
кандидат юридичних наук; доцент, доцент кафедри 
кримінального права та процесу Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова; член кваліфікаційної палати 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Хмельницької області; сертифікований медіатор, 
сертифікований монітор судових засідань із захисту 
дітей; 

Якимчук Світлана Олексіївна, адвокат, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного 
права та процесу Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                                                       Н.А. Вагіна

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області                                              Н.С. Кручініна


