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Про сmворення прuймальноi mа
преdлtеmнlш ко*tiсiй

Згiдно Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З.0З.2016 р, ЛЪ 261 <Про затвердження
Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступенJI доктора фiлософiТ та доктора наук у вищих
навч€uIьних закJIадах (наукових установах)> та наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 28
липнlI 2011 р. ЛЪ 161-л <Про лiцензуванIш ocBiTHboT дiяльностil>, яким Науково-дослiдному iнстит1,"гу
iнтелекryальноТ власностi Нацiональноi академii правових наук Украiни надано лiцензiю на
провадженнJI ocBiTHboi дiяльностi на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi та пiдготовку здобувачiв
вищоi освiти ступенJI доктора фiлософii в аспiрантурi за спецiальнiстю - 081 <Право>,

НАКАЗУЮ:

1. Створити приймальну комiсiю для проведенгlя прийому до аспiранryри у складi:
Голова KoMicii -,Щорошенко О.Ф., к.ю.н.
Члени KoMicii: 1. Мироненко Н.М., д.ю.н.,професор,чл.-кор. IIАПрН УкраТни

2. Атаманова Ю.е., д.ю.н., доцеIIт
3. .Щорожко Г.К., к.т.н., доцент
4. Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доцент

Секретар - Кравець Л.В.

2. Створити гIредметну комiсiю по прийоь,tу
спецiальностi 0В1 <Право>, у сrtладi:

Голова кошliсii - Мирогlенко Н.N4.,д.ю.н..професор..Iл.- l(op. НАПрН Украiни
Члени кош,liсii: l. ATaltaHoBa Ю.С.. д.lо.н.. доцент

2. Понолrарьова О.О., к.ю.}l.
З, Кашиttцева 0.IO., к.ю.Lt., доцент
4. Шабалiн А.В., к.ю.н.

Секретар - Кравець Л,В.

3. Створити предметну комiсiю по прийому вступного iспиту до аспiрантури зi спецiальrrост,i 0В1

кПраво>, у складi:
Голова KoMiciT - Мироненко Н.М.,д.ю.н.,професор,.Iл.- кор. НАПрН Украr'ни
Члени Koш,riciT: 

-l 
. ATablatloBa IO.C., д.ю.I"t.. доцент

2. Поноьrарьова О.О., к.ю.н.
З. Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доцент
4. Шаба,,rirl А.В., к.ю.н.

Секретар - Кравець Jl.[З.

4" Створити предметну ItoMicilo по приЙопll,встулного iспиту до аспiрантури з iнt,,,зеьtноТ ьtови, у складi:
Голова rtor,ticiT - !роб'язко В.С., к.rРiлол.н.
Члени Ko;tliciT: 1. Горська К.О., д.соц.коп,t.

2. l[lTetPaH А.С., д.ю.н.
3. Каruинцева О.Ю., к.ю.н.. доцент
4. Y.lri,l,iHa о.В., tt.lо.н.

Секретар - Кравець JI.13.

оза

додаl,кового встулного iсгtиту ло аспiрантl,ри зi

собо5. Контроль за

Щиректор

виконанням наказу зirл

О. Щорошенко


