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НАКАЗУЮ:

ввести в дію рішення про:

• затвердження звіту кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 

про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу;

• затвердження переліку проектів наукових робіт молодих вчених, що 

пропонуються до виконання починаючи з 2022 року за рахунок коштів 

державного бюджету, які пройшли перший етап Конкурсного відбору за 

результатами внутрішнього експертування;

• затвердження переліку проектів фундаментальних та прикладних 

досліджень, що пропонуються до виконання починаючи з 2022 року за 

рахунок коштів державного бюджету, які пройшли перший етап 

Конкурсного відбору за результатами внутрішнього експертування;

• визначення рецензентів та структурних підрозділів для проведення 

попередньої експертизи дисертацій аспірантів:

1) Дробчак JT.B. «Процесуальні гарантії неупередженості професійних 

учасників кримінального провадження»;

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

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

• 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) 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 І.І. «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»;

• висунення кандидата на здобуття державної іменної стипендії 

найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та 

вшанування подвигу Героїв України -  Героїв Небесної Сотні Тітка Івана



Андрійовича у номінації стипендії імені Романа Гурика;

• внесення змін до Положення про навчально-методичний відділ 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

• внесення змін до Положення про систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого;

• затвердження теми дисертації, наукового консультанта, 

індивідуального плану наукової роботи здобувачу наукового ступеня 

Щербініній І.Ю;

• видачу дипломів доктора філософії;

• присвоєння вчених звань.
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