
ПРОТОКОЛ № 3-2022 

засідання приймальної комісії до аспірантури 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності  

імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 

 

м. Харків         2 грудня 2021 р. 
 

ПРИСУТНІ: Батиргареєва В. С. – голова приймальної комісії; 

Євтєєва Д. П. – заступник голови приймальної комісії; 

Попович О. С. – відповідальний секретар приймальної 

комісії;  

Шрамко С. С. – заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії; 

Члени приймальної комісії:  

Калініна А. В.;  

Борисов В.І.; 

Рєпіна Ю.С.;  

Пащенко О. О.;  

Клепка Д. І. ; 

Дунаєва Т. Є; 

Нагорняк В.В. 
 

Головуюча на засіданні: В. С. Батиргареєва  

Секретар: О. С. Попович 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження рекомендованих тем рефератів для вступників до 

аспірантури відповідно до Правил прийому до аспірантури Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2022 році та 

Положення про Приймальну комісію Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України. 

Доповідає: О. С. Попович, відповідальний секретар приймальної комісії. 

 

2. Затвердження програми вступного іспиту зі спеціальності 081 - Право, 

білетів та критеріїв оцінювання відповіді вступника відповідно до Правил 

прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України у 2022 році. 

Доповідає: О. С. Попович, відповідальний секретар приймальної комісії. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії О. С. Попович 

щодо затвердження рекомендованих тем рефератів для вступників до 

аспірантури Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 

у 2022 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити рекомендовані теми рефератів для вступників до аспірантури 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2022році. 

 

II. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії О. С. Попович 

щодо завершення підготовки програми вступного іспиту зі спеціальності 

081 - Право, білетів та критеріїв оцінювання відповіді вступника відповідно 

до Правил прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України у 2022 році та Положення про Приймальну комісію 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, а також 

необхідності їх затвердження на засіданні приймальної комісії Інституту. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити програму вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 

081 - Право, білети та критерії оцінювання відповіді вступника до 

аспірантури Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 

у 2022 році. 

2. Програму вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 – Право 

винести на розгляд вченої ради Інституту для подальшого її затвердження. 

 

 

Голова приймальної комісії          В. С. Батиргареєва 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       О. С. Попович 

 

 

 

 

 

 

 

 


