
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№  / /  20 / У р . № А 'О ?

Про утворення робочої групи

Відповідно до пункту 7 Порядку атестації осіб, які здобувають ступінь 
магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року №684, та 
підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 630,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з питань методичного, організаційного та 
аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», затвердивши 
її склад, що додається.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити 
опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки 
України.

3; Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Стадного Є. А.

Міністр Ганна НОВОСАД



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від РУ- листопада 2019 р. № </& О о

СКЛАД

робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного 
забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

за спеціальностями 0В1 «Право» та 293 «Міжнародне право»

№ П р ізв и щ е, 
Ім ’я , П о  бать к ов і

п осада

1 . СТАДНИЙ 
Crop Андрійович

Заступник Міністра освіти і науки України 
(голова робочої групи)

2 . БОЙКО
Андрій Михайлович

Професор Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» (за згодою) 
(заступник голови робочої групи)

3. ШАРОВ 
Олег Ігорович

Генеральний директор директорату вищої 
освіти і освіти дорослих Міністерства освіти 
і науки України
(заступник голови робочої групи)

4. ПИЖОВ
Олександр Михайлович

Державний експерт експертної групи з 
питань нормативно-правового забезпечення 
вищої освіти і освіти дорослих директорату 
вищої освіти і освіти дорослих Міністерства 
освіти і науки України 
(секретар робочої групи)

5. АЗАРОВ
Денис Сергійович

Декан факультету правничих наук 
Національного університету «Києво- 
Могилянська академія» (за згодою)

6 . ВАЩУК 
Олеся Петрівна

Голова правління громадської організації 
«Міжнародна фундація розвитку» 
(за згодою)

7. ГОРОДИСЬКИЙ 
Іван Михайлович

Директор школи права Українського 
католицького університету (за згодою)

8. КОВАЛЕНКО 
Наталія Володимирівна

суддя Верховного суду (за згодою)

9 . КОЗАК
Вадим Анатолійович

Декан господарсько-правового факультету 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (за згодою)



10. КУЗНЄЦОВА 
Наталія Семенівна

Віце-президент -  керівник Київського 
регіонального центру Національної академії 
правових наук України (за згодою)

11. КУЙБІДА 
Роман Олексійович

Заступник голови правління Центру 
політико-правових реформ (за згодою)

12. КУЦЕВИЧ 
Максим Петрович

Заступник декана юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою)

13. ЛАЗУР
Ярослав Володимирович

Декан юридичного факультету 
Ужгородського національного університету 
(за згодою)

14. МУДРУК
Сергій Олексійович

Президент Міжнародної громадської 
організації «Універсальна екзаменаційна 
мережа» (за згодою)

15. ОСІНСЬКА
Ольга Миколаївна

Державний експерт експертної групи з 
правової освіти директорату з прав людини, 
доступу до правосуддя та правової 
обізнаності Міністерства юстиції України 
(за згодою)

16. ПАЦУРКІВСЬКИЙ 
Петро Станіславович

Декан юридичного факультету 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича (за згодою)

17. ПОЄДИНОК 
Ольга Романівна

Голова комітету з юридичної освітньої 
політики Асоціації адвокатів України 
(за згодою)

18. РИБАЛКО 
Алла Вікторівна

Керівник експертної групи з питань 
нормативно-правового забезпечення вищої 
освіти і освіти дорослих директорату вищої 
освіти і освіти дорослих Міністерства освіти 
і науки України

19. УЛЬЯНОВА 
Г алина Олексіївна

Проректор з навчальної роботи 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» (за згодою)

20. ХОМЕНКО 
Михайло Михайлович

Завідувач сектору координації наукової 
діяльності та реформування юридичної 
освіти апарату Президії Національної 
академії правових наук України (за згодою)

21. ШЕМЕЛИНЕЦЬ 
Іван Іванович

В.о. генерального директора директорату з 
прав людини, доступу до правосуддя та 
правової обізнаності Міністерства юстиції 
України (за згодою)

22. ЯРОШЕНКО 
Олег Миколайович

Завідувач кафедри трудового права 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (за згодою)



Члени робочої групи з правом дорадчого голосу

№ П р ізв и щ е, Ім ’я, 
П о  бать к ов і

п осада

1. БІЛАК
Марія Ярославівна

Національний менеджер проектів у сфері 
Верховенства права та прав людини 
Координатора проектів ОБОЄ в Україні 
(за згодою)

2. ПАЩЕНКО 
Денис Олексійович

Головний національний спеціаліст Проекту 
ЄС «ПРАВ0-JUSTICE» (за згодою)

3. СТУПНИЦЬКА 
Наталія Анатоліївна

Національний менеджер програми 
Верховенства права та прав людини 
Координатора проектів ОБОЄ в Україні 
(за згодою)

4. ШАІПОВ
Артем Олександрович

Юридичний радник Програми USAID «Нове 
правосуддя» (за згодою)

Генеральний директор директорату 
вищої освіти і освіти дорослих


