
MIHICTEPCTBO ОСВГГИ I НАУКИ УКРА1НИ

НАЦЮНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ 
IMEHI ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Н А К А З

- A f . o f r -  2022 року м. Харк1в Nq'N oU

Про забезпечення реашзацп Порядку присудження ступеня 
доктора фшософп та скасування рш ення разовоУ 
спец1ал1зовано1 вченоУ ради закладу вищоУосв1ти, науковоУ 
установи про присудження ступеня доктора фщософи, а 
також Порядку присудження та позбавлення наукового 
ступеня доктора наук у Нашональному юридичному 
ушверситет! iMeni Ярослава Мудрого

3 метою оргашзацП' попередньоУ експертизи та захисгу дисертацш на 
здобу'гтя ступеня доктора ф!лософ1У (PhD) у разових спец1ал1зованих учених 
радах (дал1 -  разова рада) та дисертацш на здобуття наукового ступеня доктора 
наук у спешал1зованих вчених радах з присудження наукового ступеня доктора 
наук (дал1 -  докгорська рада) Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi 
Ярослава М удрого (дал1 -  Ушверситет)

НАКАЗУЮ:
1. Повноваження щодо супроводу д1яльност1 разових та докторських рад в 

Ушверсигет1 покласти на вченого секретаря Ушверситету Лейбу Л.В.
2. Кер1внику ш формащйного i техшчного забезпечення навчального процесу 

Ж укову B.I. для постш ного проведения засщань разових та докторських рад 
Уш верситету забезпечити Ух аудю та в1деоф1ксацно.

3. Начальнику планово-ф'шансового вццилу LLhumi Ж.П. до 01.09.2022 року 
пщготувати розрахунок-обгрунтування B a p r o c T i  на оргашзацпо га шдготовку до 
захисту дисертацш  на здобуття наукового ступеня доктора фшософи та доктора 
наук для oci6, як\ навчаються (навчалися) вщповщно до договор!в, укладених з 
ф1зичними або юридичними особами, у тому чжхш для oci6, як\ не навчаються
(не навчалися) в Уш верситеть ^

4. Начальнику вццилу науковоУ та шформащйно-аналпично!



имтримки фахоних видань Уш верситету Ш инкарьову О.О. забезпечити техш чне 
розмниепня на оф щ ж ном у веб-сайп Н ацю нального юриличного ушверситету 
i m c h 'i Ярослава М удрого у ш дроздш  «Слеш здпзоваж вчеш ради» розд!лу 
«ПЛУКЛ» (http://nauka.nlu.edu.uaj матер1ал!в, пов’язаних 3i створенням та 
р о б о т ю  разових га докторських рад, а також  трансляцпо захисту дисертацш  в 
режим! реальн ою  часу.

5. I 1ачальнику навчальиого в1ддшу Чухлебовш Т.О. забезпечити 
ииготовлення диплом!в доктора фиюсофп на шдстав1 наказу ректора 
Университету про Ух видачу.

6. К о т  роль за виконанням наказу покласти на проректора з науковоУ роботи 
Л ученка Д.В.

7. У зв ’язку з втратою чинносп Постанови К абш ету M iH icT p ie  УкраУни вщ  
06 березня 2019 року № 167, якою було затвердж ено Порядок проведения 
експерименту з присудження ступеня доктора фш ософн , вважати наказ ректора 
Уш верситету в!д 17.07.2019 року № 166 таким, що втратив чиннють.

Рек гор
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