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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАКАЗ

_ 2023 р. м. Харків №

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету

На підставі рішень вченої ради університету (протокол № 6 від

22 лютого 2023 р.)

НАКАЗУЮ:

ввести в дію рішення про:

• затвердження звіту про підсумки фінансово-господарської діяльності 
у 2022 році;

• позитивну оцінку роботи завідувача кафедри міжнародного права 

Стешенка Володимира Миколайовича по забезпеченню досягнення 

цільових показників діяльності кафедри за 2022 рік;

• позитивну оцінку роботи завідувача кафедри кримінального права 

Пономаренка Юрія Анатолійовича по забезпеченню досягнення цільових 

показників діяльності кафедри за 2022 рік;

• затвердження Положення про особливості організації освітнього 

процесу за дистанційною формою навчання;

• затвердження Положення про факультет прокуратури Національного
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

• затвердження теми докторської дисертації Мерник А.М. 

«Загальноправові аспекти обмеження прав людини в умовах особливих 

правових режимів» та призначення рецензентів для проведення її 

попередньої експертизи в межах фахового семінару на кафедрі теорії 

права;

• затвердження аспіранту кафедри податкового права Савві Олександру 

Сергійовичу теми дисертації «Співвідношення публічного та приватного 

інтересу при виконанні податкового обов’язку»;

• висунення кандидатом у члени наукового комітету Національної ради 

з питань розвитку науки і технологій доктора юридичних наук, професора, 

першого проректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого Кучерявенка Миколу Петровича;

• висунення претендентами від Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого для участі у конкурсі на здобуття 

Премії Верховної ради України молодим ученим у 2023 році:

1) Кулик Катерину Дмитрівну, кандидатку юридичних наук, доцентку за 

роботу «Запобігання розбещенню неповнолітніх»;

2) Луценко Олену Євгенівну, кандидатку юридичних наук, доцентку за 

роботу «Трудо-правові гарантії в умовах європеїзації та цифровізації»;

3) Омарову Айсел Азад кизи, кандидатку юридичних наук, доцентку за 

роботу «Захист прав дитини: досвід України, нагальні проблеми та шляхи 

їх вирішення»;

• присвоєння вченого звання доцента;

• заміщення вакантних посад завідувачів кафедр.
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