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НАКАЗУЮ:
Ч

ввести в дію рішення про:
• затвердження звіту кафедри криміналістики про навчальну, 

методичну, наукову та організаційну роботу;

• затвердження Концепції освітньої діяльності за освітньо-науковою 

програмою «Право» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 

(спеціальність 081 «Право», галузь знань 08 «Право»);

• затвердження Концепції освітньої діяльності за освітньо-науковою 

програмою «Міжнародне право» на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (спеціальність 293 «Міжнародне право», галузь знань 29 

«Міжнародні відносини»);

• затвердження ліцензійної справи для розширення провадження 

освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу за освітньо- 

науковою програмою «Право» на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (спеціальність 081 «Право», галузь знань 08 «Право»);

• схвалення та введення Стратегії розвитку Відокремленого 

структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого»;

• затвердження освітньої програми «Економічна безпека та стратегії



бізнесу» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки у сфері фахової передвищої освіти»;

• затвердження тем дисертацій, наукових консультантів/керівників 

здобувачам наукових ступенів, індивідуальних планів наукової роботи, 

індивідуальних навчальних планів;

• обрання делегатами на з’їзд представників юридичних закладів вищої 

освіти та наукових установ з обрання членів Вищої ради правосуддя 

ректора університету, професора Гетьмана Анатолія Павловича та 

проректора з наукової роботи, професора Лученка Дмитра Валентиновича;

• затвердження кандидатур голів, опонентів разових спеціалізованих 

вчених рад та порушення клопотання перед Міністерством освіти і науки 

України щодо створення спеціалізованих вчених рад для захисту 

дисертацій аспірантів:
1) Дробчак Л.В. «Процесуальні гарантії неупередженості професійних 

учасників кримінального провадження»;

2) Тагієва А.С. «Ісламське право: особливості шиїтської доктрини»;

3) Ярмак А.О. «Категорія «формат» в праві інтелектуальної власності 

(аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду)»;

• затвердження Концепцій освітньої діяльності за освітньо- 

професійними програмами «Військова юстиція» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право») 

та програмою «Військова юстиція» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»);

• затвердження ліцензійних справ за освітньо-професійними 

програмами «Військова юстиція» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право») та програмою 

«Військова юстиція» другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь 

знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»);

• внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого;

• висунення авторів наукових робіт для участі у конкурсі на здобуття
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з

нагород Національної академії наук України за 2021 рік:

1) Антона Тимофеева за наукову роботу «Проблема практичної реалізації 

процедури спеціального досудового розслідування (IN ABSENTIA) в 

Україні»;

2) Анастасію Сучкову, Каріну Панасюк, Вікторію Яков’юк за наукову 

роботу «Проблемні питання реформування сектору безпеки та оборони 

України відповідно до стандартів НАТО»;

3) Миколу Храмцова, Михайла Скрипкіна за наукову роботу «Правове 
регулювання статусу та обігу криптовалют»;

4) Юлію Бугай, Ірину Білоус за наукову роботу «Сучасні тенденції в 

протидії тероризму в Україні»;

• присвоєння вчених звань.
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