
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 
м. Тернопіль 

ІАис і їмаук 2022 року № 4 5 6 

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 рішення Вченої ради ЗУНУ від 09 листопада 2022 року 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 58.082.029 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 
Карого Володимира Вікторовича. 

2. Затвердити склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.082.029 
для проведення захисту дисертаційної роботи Карого Володимира Вікторовича 
на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за 
спеціальністю 081 «Право»: 

Банах Сергій Володимирович, доктор юридичних наук за спеціальністю 
12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право, доцент, декан юридичного факультету Західноукраїнського 
національного університету - голова ради; 

Рогатинська Ніна Зіновіївна, докторка юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 
доцентка, завідувачка кафедри кримінального права та процесу 
Західноукраїнського національного університету - рецензентка; 

Чудик Наталія Олегівна, кандидатка юридичних наук за спеціальністю 
12.00.02 - конституційне право, муніципальне право, доцентка. доцентка 
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 
Західноукраїнського національного університету - рецензентка; 

Заборовський Віктор Вікторович, доктор юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура, професор, 
професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ "Ужгородський 
національний університет" - опонент; 
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