
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ

«%? » // 2022 р. №

Про утворення разової спеціалізованої вченої ради 
для присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до п.17 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44, та на 

підставі рішень вчених рад факультетів/інститутів

НАКАЗУЮ:

1. Утворити разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузей знань та за спеціальностями у складі згідно з Додатком /, 

що додається:

1) Васильєвій Вікторії Валсріївні.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Вченого секретаря 

НДЧ Наталію КАРАУЛЬНУ.

В.о. ректора

Погоджено:

Проректор з наукот^

5 Діловодства 
та архіву .

Володимир ІЛЬЧЕНКО

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Керівник відділу діловодства І

таархіеу Ганна ТОЛСТАНОВА
Київського каиюиальиого університету І 

імені Тараса Шевченка І



Додаток 1 
Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення  

разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузей знань та за 

спеціальностями 

№ 

з/п 

Найменування 

факультету/ 
ННІ КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 
 

П.І.П. здобувача 

ступеня доктора 

філософії,  
галузь знань, 

спеціальність 

Склад ради 
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, назва ЗВО/НУ) 

1.  
ННІ права 

 
ДФ 26.001.358 

 

Васильєва 

Вікторія 

Валеріївна 
 
 
 
 

галузь знань  
«08-право» 

 
спеціальність  
«081 - право» 

Голова ради: Вахонєва Тетяна  Миколаївна -  доктор  юридичних наук (12.00.05 – трудове право та 

право соціального забезпечення), доцент, професор кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Рецензенти: 
Сіроха Дмиро Ігорович - доктор  юридичних наук  (12.00.05 – трудове право та право соціального 

забезпечення), доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення ННІ права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Коваленко Руслан Іванович -  кандидат юридичних наук (12.00.05 – трудове право та право 

соціального забезпечення), асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
права ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Офіційні опоненти: 
Москаленко Олена Вячеславівна  – доктор  юридичних наук (12.00.05 – трудове право та право 

соціального забезпечення), професор, декан  факультету менеджменту, адміністрування та права 

Державного біотехнологічного університету. 
Мельник  Володимир Петрович – доктор  юридичних наук (12.00.05 – трудове право та право 

соціального забезпечення), доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін 

Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська 

юридична академія". 
 


