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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Науково-експертну раду Національного  
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
1. Науково-експертна рада Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (далі – Університет) є постійно діючим, колегіальним 
дорадчим органом, що підпорядковується проректорі з наукової роботи. 

2. Науково-експертні ради Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (далі – науково-експертна рада) створюються з метою 
сприяння виконанню стратегічних завдань Університету в науковій, освітній 
сфері та сфері розбудови дослідницького університету відповідно до 
Стратегічного плану розвитку Університету на 2018-2024 роки. 

В Університеті створюються дві науково-експертні ради: з права і 
міжнародного права. 

3. Головною метою створення науково-експертних рад є сприяння 
реалізації місії Університету – розвиток інтелектуального потенціалу студентів 
та здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти на основі 
розвитку освітнього і наукового ресурсу Університету, відтворення і 
поширення знань, інтеграції наукових досліджень і освітньої діяльності 
фахівців-професіоналів, що володіють інноваційним типом мислення. 

4. Це Положення визначає основні завдання, функції, принципи 
формування та діяльності науково-експертних рад Університету, а також 
взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету. 

5. У своїй діяльності науково-експертні ради керуються законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
«Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про основи державної політики 
у сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про інноваційну діяльність», 
«Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», Указами 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, Статутом 
Університету, інструктивними матеріалами, що регламентують освітню і 
наукову діяльність у закладах вищої освіти. 

6. Головою Науково-експертної ради Університету є проректор з 
наукової. Обов’язки голови на засіданнях Науково-експертної ради також може 
виконувати заступник голови Науково-експертної ради Університету. 

6.1. До складу Науково-експертної ради Університету за посадою входять 
проректор з наукової роботи, вчений секретар Університету, завідувач відділом 
аспірантури та докторантури, начальник відділу наукової та інформаційно-
аналітичної підтримки фахових видань, голова Ради молодих вчених, а також 
провідні науково-педагогічні працівники Університету та інших закладів вищої 
освіти юридичного профілю, зокрема зарубіжних (за згодою), представники 
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роботодавців, студентського самоврядування, аспірантів, асоціацій випускників 
аспірантури Університету. 

6.2. Заступник голови і секретар обираються на засіданні науково-
експертної ради за поданням її голови шляхом відкритого голосування. 

6.3. Персональний склад Науково-експертної ради затверджується 
наказом ректора Університету.  

6.4. Зміна складу Науково-експертної ради відбувається за поданням 
проректора з наукової роботи та здійснюється ректором Університету шляхом 
видання відповідного наказу. 

6.5. Члени науково-експертної ради Університету беруть участь у її 
роботі на громадських засадах. 

6.6. Термін повноважень Науково-експертної ради – 5 років. 
6.7. Науково-експертні ради Університету підпорядковуються проректору 

з наукової роботи Університету. 
7. Головою Науково-експертної ради є проректор з наукової роботи 

Університету. Голова Науково-експертної ради: 
– організовує та керує поточною діяльністю Науково-експертної ради; 

– вносить на розгляд Науково-екпертної ради її стратегічні та поточні 
завдання і проект плану діяльності; 

– утворює тимчасові робочі групи для виконання конкретних завдань 
Науково-експертної ради; 

– вносить пропозиції щодо формування порядку денного засідань 
Науково-експертної ради; 
– головує на засіданнях Науково-експертної ради; 
– підписує рішення Науково-експертної ради; 
– дає доручення секретарю та членам Науково-експертної ради; 

– виконує інші функції за предметом діяльності Науково-експертної 
ради відповідно до цього Положення та виробничих потреб. 

8. Основними завданнями Науково-експертної ради Університету є: 
– науковий менеджмент Університету та його структурних підрозділів з 

ефективним використанням можливостей традиційних та інноваційних форм і 
методів наукової діяльності, розробка принципів та механізмів їх організації, 
оцінювання діяльності та можливого фінансування; 

– попередній розгляд перспективних планів розвитку наукової діяльності 
Університету; 

– підготовка висновків і рекомендацій для ректора і вченої ради 
Університету щодо удосконалення планування, організації та можливого 
фінансування наукових досліджень; 

– розробка, обговорення і здійснення контролю за реалізацією заходів 
щодо поширення принципів академічної доброчесності; 

– забезпечення участі науково-педагогічних працівників 
Університету в розробці загальнодержавних та регіональних інноваційних 
програм, виконанні наукових досліджень за напрямами спеціалізації Науково-
еспертної ради; 
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– науково-професійна експертиза результатів фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень, які виконуються за рахунок власних, 
корпоративних, грантових, галузевих, регіональних та загальнодержавних 
джерел фінансування; 

– розгляд та затвердження звітів керівників наукових тем про хід і 
результати їх виконання, оцінка їх якості та напрямів їх практичного 
використання; 

– розгляд та затвердження звітів керівників наукових шкіл в рамках 
профілю Науково-експертної ради, затвердження напрямів їх подальших 
досліджень; 

– внутрішній аудит, моніторинг та визначення напрямів 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень згідно з нормативними 
вимогами звітності та рейтингування; 

– розгляд планів роботи та звітів науково-дослідних підрозділів 
Університету з подальшою рекомендацією для їх затвердження вченою радою 
Університету, експертиза результатів їх діяльності за визначеними критеріями; 

– моніторинг якості періодичних публікацій науково-педагогічних 
працівників Університету та обов’язкових публікацій аспірантів і докторантів; 

– моніторинг стану підключення університетських видань до 
міжнародних наукометричних баз даних, перекладу найбільш значущих 
наукових праць науково-педагогічних працівників Університету іноземними 
мовами; 

– моніторинг стану та результатів проведення наукових конференцій 
Університету, забезпечення їх плановості, чітко визначеної періодичності, 
статусу, самоокупності та синхронізації з випуском збірників матеріалів 
конференцій; 

– наукова експертиза тем дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора наук та доктора філософії з подальшою рекомендацією їх до 
затвердження вченою радою Університету; 

– інформаційна та консультативна підтримка грантової діяльності й 
трансферту продуктів інтелектуальної власності Університету та його 
співробітників; 

– інформаційна та консультативна підтримка молодіжної науки в 
Університеті завдяки включенню її представників до дослідницьких тем і 
проектів; 

– попередній розгляд питань про підтримку висунення співробітників 
Університету на здобуття премій, нагород і відзнак, отримання аспірантами та 
докторантами іменних стипендій. 

9. Основною формою роботи Науково-експертної ради Університету є 
засідання ради, діяльність членів ради в складі тимчасових робочих груп, 
консультативні засідання тимчасових робочих груп та ін. 

9.1. Засідання Науково-експертної ради проводяться, як правило,  раз на 
три місяці, за винятком періоду відпусток (липень, серпень). За рішенням 
голови Науково-експертної ради може бути призначено позачергове засідання, 
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про що членам Науково-експертної ради її секретар повідомляє в розумні 
строки до засідання. 

9.2. Позапланові засідання Науково-експертної ради можуть скликатися 
за вимогою ректора, голови вченої ради Університету, за рішенням голови 
Науково-експертної ради, з ініціативи членів Науково-експертної ради. 

9.3. Засідання науково-експертної ради розпочинається за наявності 
кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів. У роботі Науково-експертної 
ради допускається дистанційна участь в режимі відео-конференції членів 
Науково-експертної ради, що представляють зарубіжні і вітчизняні заклади 
вищої освіти юридичного профілю. 

9.4. Тимчасові робочі групи формуються за рішенням голови Науково-
експертної ради зі складу її членів з метою виконання конкретного завдання. За 
рішенням голови Науково-експертної ради до складу робочої групи може 
залучатися науковий чи науково-педагогічний працівник Університету, який не 
входить до складу ради (за його згодою та погодженням з керівником 
структурного підрозділу, працівником якого він є). 

9.5. План роботи Науково-експертної ради Університету складається на 
навчальний рік, затверджується на засіданні Науково-експертної ради та 
підписується головою Науково-експертної ради. 

9.6. Порядок денний засідання визначає голова Науково-експертної 
ради відповідно до затвердженого плану та з урахуванням виробничих потреб, 
пропозицій ректорату, вченої ради Університету, членів Науково-експертної 
ради, виконавців наукових розробок, інших суб'єктів наукової та науково- 
педагогічної діяльності в Університеті. 

9.7. Підготовка та організація засідань Науково-експертної ради 
покладається на секретаря Науково-експертної ради. 

9.8. Секретар Науково-експертної ради: 
– забезпечує документообіг діяльності Науково-експертної ради; 
– контролює виконання плану роботи Науково-експертної ради; 
– забезпечує повідомлення членів Науково-експертної ради та осіб, 

запрошених на засідання, про дату, час проведення і порядок денний не пізніше 
ніж за 3 (три) календарних дні до планового засідання Науково-експертної 
ради;  

– повідомлення про позачергове засідання Науково-експертної ради 
секретар здійснює у розумні строки; 

– контролює якість підготовки відповідальними особами (доповідачами) 
матеріалів на розгляд науково-експертної ради; 

– веде протоколи засідань Науково-експертної ради та забезпечує їх 
зберігання;  

– робить запити у встановленому порядку щодо необхідних матеріалів, 
висновків, довідок тощо, які стосуються діяльності Науково-експертної ради. 

9.9. Матеріали до планового засідання Науково-експертної ради 
подаються відповідальними особами її секретарю не пізніше, ніж за 5 
календарних днів до дня засідання, що є умовою внесення відповідного 
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питання до порядку денного засідання; матеріали, надані із простроченням 
вказаного терміну, можуть бути прийняті до розгляду, а питання - включені до 
порядку денного засідання за рішенням голови Науково-експертної ради. 

9.10. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до 
засідання Науково-експертної ради несуть особи, які визначені у порядку 
денному як доповідачі. 

9.11. Рішення Науково-експертної ради приймаються лише з питань, 
включених до порядку денного її засідання до початку засідання.  

9.12. Рішення Науково-експертної ради приймаються відкритим 
голосуванням. 

9.13. Рішення вважають прийнятими, якщо за них проголосувало більше 
половини присутніх на засіданні членів науково-експертної ради Університету. 
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання 
науково-експертної ради. 

9.14. Голова засідання науково-експертної ради на підставі результатів 
обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення. 

10.          Члени науково-експертної ради Університету повинні бути 
присутніми на її засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, 
запропонованих для розгляду, якісно та у встановлений термін виконувати її 
рішення, а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на 
засіданні. 

10.1.     Члени Науково-експертної ради Університету мають право: 
–    вносити за власною ініціативою на обговорення Науково-експертної 

ради питання, що попередньо опрацьовані на кафедрах Університету; 
–    брати участь у прийнятті рішень Науково-експертної ради або 

висловлювати окрему думку, яка включається до рішення і доповідається при 
його затвердженні; 

–    ознайомлюватися з матеріалами й доповідями, підготовленими до 
обговорення на засіданнях Науково-експертної ради; 

–    брати участь у складанні й обговоренні плану роботи Науково-
експертної ради й отримувати від її голови або його заступника необхідну 
інформацію з усіх питань, що належать до компетенції Науково-експертної 
ради. 

10.2. Члени Науково-експертної ради Університету зобов’язані: 
–     брати участь у її роботі, прийнятті і виконанні рішень з питань, що 

обговорюються; 
–     виконувати доручення керівництва Науково-експертної ради щодо 

особистої участі в розгляді матеріалів, представлених на обговорення, а також 
щодо підготовки проектів рішень Науково-експертної ради; 

–    під час розгляду на засіданнях Науково-експертної ради матеріалів 
особистого характеру зберігати їх конфіденційність, не використовувати 
отримувану ними інформацію в комерційних цілях та з порушенням авторських 
і особистих прав третіх осіб. 
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10.3.    Член Науково-експертної ради може скласти свої повноваження в 
будь-який час, повідомивши про це в письмовій формі її голову. 

10.4.    Член Науково-експертної ради Університету може бути виведений 
із її складу за систематичне порушення обов’язків, викладених у п.10.2 цього 
Положення, зокрема через відсутність на більш ніж половині планових засідань 
Науково-експертної ради, розголошення особистої інформації та порушення 
авторських прав третіх осіб, матеріали щодо яких розглядаються на засіданнях 
науково-експертної ради Університету. 
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Додаток 2  
до наказу № 111  
від 18. 06.2020 р. 

 
Персональний склад Науково-експертної ради з права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 
Голова ради – Гетьман А.П., проректор з наукової роботи, д.ю.н., 

професор, академік НАПрН України, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого (за 
посадою) 

Заступник голови ради – обирається голосуванням 
Секретар ради – обирається голосуванням 
Члени ради:  
 

– Алісов Є.О., директор слідчо-криміналістичного 
інституту, д.ю.н., професор, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Бенедик І.В., директор Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, к.ю.н., доцент, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Бойчук Д.С., голова первинної профспілкової 
організації студентів, кандидат юридичних наук, 
асистент кафдри права Європейського Союзу, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Борисова В.І., завідувачка кафедри цивільного права 
№ 1, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН 
України, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Вільчик Т.Б., завідувачка кафедри адвокатури, 
д.ю.н., професор, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 

 – Варенич З.В., завідувачка відділом аспірантури та 
докторантури, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Гаращук В.М., завідувач кафедри адміністративного 
права, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН 
України, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Головкін Б.М., завідувач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права, д.ю.н., професор, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого  

 – Гончаренко В.Д., завідувач кафедри історії держави 
і права України та зарубіжних країн, д.ю.н., 
професор, академік НАПрН України, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Городовенко В.В., суддя Конституційного Суду 
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України, д.ю.н., професор, Конституційний Суд 
України (за згодою) 

 – Гусаров К.В., завідувач кафедри цивільного 
процесу, д.ю.н., професор, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 

 – Данільян О.Г., завідувач кафедри філософії, доктор 
філософських наук, професор, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Задихайло Д.В., завідувач кафедри господарського 
права, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН 
України, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Іншин М.І., завідувач кафедри трудового права 
юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченко, д.ю.н., 
професор, академік НАПрН України, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченко (за 
згодою) 

 – Капліна О.В., завідувачка кафедри кримінального 
процесу, д.ю.н., професор, член-кореспондент 
НАПрН України, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого  

  Кваша О.О., завідувачка кафедри галузевих 
правових наук Київського університету права НАН 
України, д.ю.н., професор, Київський університет 
права НАН України (за згодою) 

 – Кучерявенко М.П., завідувач кафедри фінансового 
права, д.ю.н., професор, 1-й віцепрезидент НАПрН 
України, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Лейба Л.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
учений секретар, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Лук’янов Д.В., завідувач кафедри міжнародного 
приватного права та порівняльного правознавства, 
д.ю.н., доцент, член-кореспондент НАПрН України, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого  

 – Маринів В.І,, кандидат юридичних наук, доцент, 
директор Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 

 – Москвич Л.М., завідувачка кафедри судоустрою та 
прокурорської діяльності, д.ю.н., професор, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Муртіщева А. О., голова Ради молодих вчених, 
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кандидат юридичних наук, асистент кафедри 
державного будівництва, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Наливайко Л.Р., проректор Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., 
професор, Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ (за згодою) 

 – Настюк В.Я., завідувач кафедри адміністративного 
права та адміністративної діяльності, д.ю.н., 
професор, член-кореспондент НАПрН України, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Носік В.В., завідувач кафедри земельного та 
аграрного права юридичного факультету Київсвького 
національного університету імені Тараса Шевченко 
д.ю.н., професор, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченко (за згодою)  

 – Панов М.І., завідувач кафедри кримінального права 
№ 2, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Петришин О.В., завідувач кафедри теорії і філософії 
права, д.ю.н., професор, президент НАПрН України, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Сімонок В.П., завідувачка кафедри іноземних мов № 
1, доктор філологічних наук, професор, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Серьогіна С.Г., завідувачка кафедри державного 
будівництва, д.ю.н., професор, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Слінько Т.М., завідувачка кафедри конституційного 
права, к.ю.н., доцент, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 

 – Соколова А.К., завідувачка кафедри екологічного 
права, д.ю.н., доцент, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 

 – Терезовська К., голова студентського сенату, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Тютюгін В.І., завідувач кафедри кримінального 
права № 1, к.ю.н., професор, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Шинкарьов О.О,  начальник відділу наукової та 
інформаційно-аналітичної підтримки фахових 
видань, Національний юридичний університет імені 
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Ярослава Мудрого (за посадою) 
 – Шило О.Г., завідувачка кафедри кримінального 

процесу та оперативно-розшукової діяльності, д.ю.н., 
професор, член-кореспондент НАПрН України, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Шепітько В.Ю., завідувач кафедри криміналістики, 
д.ю.н., професор, академік НАПрН України, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Шульга М.В., завідувач кафедри земельного та 
аграрного права, д.ю.н., професор, член-
кореспондент НАПрН України, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Щербина В.С., д.ю.н., професор, професор кафедри 
господарського права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченко, Київский національний університет імені 
Тараса Шевченко (за згодою) 

 – Яроцький В.Л., завідувач кафедри цивільного права 
№ 2, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН 
України, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Ярошенко О.М., завідувач кафедри трудового права, 
доктор юридичних наук, професор, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
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Додаток 3  
до наказу № 111  
від 18. 06.2020 р. 

 
Персональний склад Науково-експертної ради з міжнародного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 
Голова ради – Гетьман А.П., проректор з наукової роботи, д.ю.н., 

професор, академік НАПрН України, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого (за 
посадою) 

Заступник голови ради – обирається голосуванням 
Секретар ради – обирається голосуванням 
Члени ради:  
 

– Анакіна Т.М., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права Європейського Союзу, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Бенедик Я.С., голова асоціації випускників кафедри 
міжнародного права і кафедри права Європейського 
Союзу Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри порівняльного і європейського 
права, Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
(за згодою) 

 – Білоусов Є. М., доктор юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права Європейського Союзу, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Бойчук Д.С., голова первинної профспілкової 
організації студентів, кандидат юридичних наук, 
асистент кафдри права Європейського Союзу, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Варенич З.В., завідувачка відділом аспірантури та 
докторантури, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Гриненко О.О., доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувачка відділу 
європейського права та міжнародної інтеграції, 
Інститут законодавства Верховної Ради України (за 
згодою) 

 – Денисов В.Н., доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, завідувач 
відділом міжнародного права та порівняльного 
правознавства, Інститут держави і права імені В. М. 
Корецького (за згодою) 
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 – Діхтярь О.С., голова студентського самоврядування 

міжнародно-правового факультету, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого  

 – Комарова Т.В., доктор юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права Європейського Союзу, 
співголова студентського гуртка міжнародного 
права, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Лейба Л.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
учений секретар, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Микієвич М.М., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри європейського права, Львівський 
національний університет імені Івана Франка (за 
згодою) 

 – Муртіщева А. О., голова Ради молодих вчених, 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри 
державного будівництва, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Роянова І.В., аспірантка кафедри права 
Європейського Союзу, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 

 – Самощенко І.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
декан міжнародно-правового факультету, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого  

 – Сенаторова О.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
кафедри міжнародного права, співголова 
студентського гуртка міжнародного права, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Сердюк О.В., доктор юридичних наук, професор, 
доцент кафедри міжнародного права, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 – Смирнова К.В., доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри порівняльного правознавства 
і європейського права, Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою) 

 – Стешенко В.М., завідувач кафедри міжнародного 
права, кандидат юридичних наук, доцент, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого  

 – Тарасов О.В., координатор Східного центру 
Української асоціації міжнародного права, доктор 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного права, Національний юридичний 
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університет імені Ярослава Мудрого  
 – Трагнюк О.Я., кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри права Європейського Союзу, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Щокін Ю.В., доктор юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права Європейського Союзу, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 – Шинкарьов О.О,  начальник відділу наукової та 
інформаційно-аналітичної підтримки фахових 
видань, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого (за посадою) 

 – Яковюк І.В., завідувач кафедри права 
Європейського Союзу, доктор юридичних наук, 
професор, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


