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НАКАЗУЮ:

ввести в дію рішення про:

I. Затвердження навчальних планів на 2021-2022 н.р. (бакалавр «Право», 

магістр «Право», бакалавр «Міжнародне право», магістр «Міжнародне 

право», бакалавр «Бізнес-економіка», магістр «Бізнес-консалтинг»).

II. Затвердження змін ОПП «Бізнес-економіка» першого (бакалаврського) 

рівня.

III. Затвердження змін ОПП «Бізнес-консалтинг» другого (магістерського) 

рівня.

IV. Затвердження програм навчальних дисциплін ОПП «Право» другого 

(магістерського) рівня.

V. Затвердження ліцензійних справ за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» в Інституті підготовки юридичних кадрів для СБ України та у 

Військово-юридичному інституті.

VI. Затвердження Концепції освітньої діяльності спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти.



VII. Внесення змін до Правил прийому до Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого у 2021 році.

VIII. Затвердження Положень:

- «Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський 

фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого»;

- «Положення про приймальну комісію Відокремленого структурного 

підрозділу «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого»;

- «Положення про Центр внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого»;

- «Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого»;

- внесення змін до «Положення про порядок переведення студентів та 

поновлення відрахованих осіб до Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого.

IX. Внесення змін до Правил прийому до Полтавського юридичного 

коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого.

X. Затвердження освітньо-професійної програми, навчального плану за 

спеціальністю 081 Право освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр для Відокремленого структурного підрозділу 

«Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого» та навчального плану слухачів курсу підготовки 

до вступу у заклади вищої (фахової передвищої) освіти.

XI. Затвердження плану роботи вченої ради університету на І півріччя 

2021 - 2022 навчального року.

XII. Затвердження тем дисертацій, наукових консультантів здобувачам 

наукового ступеня доктора наук, індивідуальних планів наукової роботи;

XIII. Затвердження вартості навчання аспірантів, докторантів за кошти



з

фізичних, юридичних осіб на 2021 рік.

XIV. Висунення кандидатури доктора юридичних наук, професора, 

завідувача кафедри цивільного процесу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Гусарова К.В. для обрання членом 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

XV. Затвердження кандидатур студентів на здобуття стипендії 

Харківського міського голови “Обдарованість” у 2021/2022 навчальному 

році.

XVI. 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) Бойчука В.Ю. «Кримінальна відповідальність за передачу або збирання 

відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 

країни»;

2) Менів Я. О. «Особливості правового забезпечення діяльності 

господарських організацій великого бізнесу в Україні».

XVII. Присвоєння вчених звань професора та доцента.

XVIII. Заміщення вакантної посади завідувача кафедри культурології.
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