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Про введення в дію рішень 
вченої ради університету

На підставі рішень вченої ради університету (протокол № 2 від

17 вересня 2021 р.)

НАКАЗУЮ:

ввести в дію рішення про:

• обрання головою вченої ради університету Гетьмана А.П. та 

заступником голови вченої ради Капліної О.В.;

• затвердження плану соціально-виховної роботи на 2021-2022 

навчальний рік;

• ліквідацію вечірнього факультету Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого;

• затвердження оновленого переліку науково-дослідних робіт, що 

включаються до Тематичного плану наукових досліджень та розробок 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2021 

рік; -

• перейменування кафедри кримінального процесу та оперативно- 

розшукової діяльності на кафедру кримінальної юстиції;

• визначення рецензентів та структурних підрозділів для проведення 

попередньої експертизи дисертацій аспірантів:

1) Бібіка О.В. «Юридичні фікції і презумпції у правозастосуванні»;

2) Варченко О.О. «Забезпечення поваги до людської гідності в 

кримінальному провадженні»;



3) Вилцан А.О. «Інститут відшкодування (компенсації) шкоди, завданої 

особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду в кримінальному процесі»;

4) Гафича 1.1. «Організаційно-правові основи участі прокурора у вирішенні 

питання про закриття кримінального провадження»;

5) Горбачової B.C. «Договір про задоволення вимог іпотекодержателя за 

цивільним законодавством України»;

6) Китайгородської В.В. «Особливості правового регулювання трудового 

договору посадових осіб органів місцевого самоврядування»;

7) Лаврової В.В. «Повідомлення про підозру в контексті дотримання 

принципу верховенства права»;

8) Махно Н.В. «Правовий режим водних об’єктів, віднесених до категорії 

лікувальних»;

9) Парфило І.В. «Криміналістична характеристика та основи розслідування 

фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів»;

10) Суліменка Д.В. «Правове регулювання оцінювання результатів 

трудової діяльності працівників»;

11) Шапошник А.О. «Послуги в інноваційній сфері та їх договірно-правове 

забезпечення»;

12) Шинкарьової Є.В. «Зобов’язання, нерозривно пов’язані з особою 

боржника або кредитора, за цивільним законодавством України»;

• внесення змін до Положення про конкурсний відбір та призначення на 

посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

• видачу дипломів доктора філософії;

• присвоєння вчених

Анатолій ГЕТЬМАН


