
зАтвЕрдж  ю
вр

`   --,.. `:-:.'.:::::,ї:,    ,:   ,;.-                 `

ВченоЇ     ради     Харківського
В.Н.Каразіна    з    питання:     «Про

націонапьного     університету     імені
затвердження    кандидатур     голови

спеціалізовано.і.      вчено.і.     ради      (штатного      працівника      Харківського
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна),  опонентів  для  захисту
дисертаційно.і.   роботи   здобувача   кафедри   державно-правових   дисциплін
юридичного   факультету   Харківського   національного   університету   імені
В.   Н. Каразіна  Танчика  Олександра  Михайловича:  «Адміністративно-
правові основи застосування санкцій до юридичних осіб» на здобупя ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о81  -Право з галузі знань о8 -Право,
складу спеціалізовано.і. вчено.і. ради та порушення клопотання  перед МОН
Укра.1.ни щодо створення спеціалізовано.1. вчено.1. ради університету з правом
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.»

від 30 серпня 2021 року, протокол № 9

Заслухавши виступ в.о.  декана юридичного  факультету,  д.ю.н.,  проф.
Серьогіна В. О. з питань:

1 ) Про затвердження кандидатури голови спеціалізовано.і. вчено.і. ради
(штатного    працівника   Харківського    національного   університету   імені
В. Н. Каразіна)   та   опонентів   дисертаційно.і.   роботи   здобувача   кафедри
державно-правових    дисциплін    юридйчного     факультету    Харківського
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна  Танчика  Олександра
Михайловича:  «Адміністративно-правові  основи  застосування  санкцій  до
юридичних осіб» на здобупя ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81
-Право з галузі знань о8 - Право;

2) про затвердження складу спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з
правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційно.і.
роботи   здобувача   кафедри   державно-правових   дисциплін   юридичного
факультету  Харківського  національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна
Танчика Олександра Михайловича;

3) про порушення клопотання перед МОН Укра.і.ни щодо створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з правом прийняття до розгляду та
проведення      разового      захисту      дисертаці.і.      Танчика      Олександра
Михайловича.

Вчена рада університету ухвалила:
1) затвердити кандидатури:



- голови спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. Танчика Олександра
Михайловича:  «Адміністративно-правові  основи  застосування  санкцій  до
юридичних осіб» на здобупя ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81
-  Право  з  галузі  знань  о8  -  Право  (штатного  працівника  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна):

Серьогіна  Віталія  Олександровича,  доктора юридичних наук  (12.00.01  -
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02
-   конституційне   право;   муніципальне   право),   професора,   в.о.   декана
юридичного   факультету   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна;

дані про голову ради:
1. У 2021 році є членом одніє.і. спеціалізовано.і. учено.і. ради з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертацій (захист заплановано
на 25.09.2021 року).
2. ПублікаціЇ фахівщ з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:
1. КоЬZіеvа Т., BeZpalova О., Ridel Т., Магkіп S., Sегоhіп, V. Ethical and 1еgа1 gг
ounds fог the WhіstlеЬ1оWіпg of соггuрtіоп оffепSеS. Jоuгпаl of Lеgаl, Ethical and
Rеgulаtогу.     2019.     ISSueS     22     (Sресіаl     ISSue     2).     5     р.     RеtгіеVеd     fгоm
httрS://WWw.sсорus.соm/іпWагd/гесогd.uгі?еіd=2-S2.0-
85071473156&рагtпегІD=40&md5=1ес5е76dа53Ь44с89а2969Ь181fа60с7

(Sсорus);
2. Серьогін  В.О.  Реформа  системи  захисту  даних  в  Європейському  Союзі:
гіричи"   ґга,  нова;нЇЇ.   Науковий   вісник   дніпропетровського   дерта_вно_г?
)і#Z.6єрс#ие772)і 6#)іирz.g4m.х с77рсZб. 2018. Спеціальний випуск № 3 (94). С. 91-99.
RеtгіеVеd                                     fгоm                                     httpS : //VіSпіk. dduvs. іп.uа/Wр-
сопtепt/uрlоаds/2019/02Лw_Sрес_3_2018.рdf.
3.  Серьогін  В.О.  Право  на  вільний  вибір  і  зміну  зовнішнього  вигляду  як
елемент      візуального      прайвесі.      ВZ.с#ик     .Хсyркz.єсько2о      #с%о#сїль#о2о
університету  імені  В.Н.  Каразіна.  Серія «Право».  2016. Рт:::і. 2;2„ С, 55-61.
RеtгіеVеdfгоmhttрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/1аW/агtісlе/VіеW/9638.

та опонентів:
(1):  Настюка  Васиjія  Яковича,  доктора  юридичних  наук  (спеціальність
12.00.07  -  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне
право),    професора,    завідувача    кафедри    адміністративного    права    та
адміністративно.і. діяльності  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого.
дані про опонента:
1.  У  2021  році  був  членом  одніє.і.  спеціалізованоЇ  учено.і.  ради  з  правом
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій.
2. Публікаці.і. фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:



1.  NaStyuk V.,   Mikhailov  О.,  ІZЬаsh Е.,  Копdгаtепkо  V.  Judісіа1  сопtго1  оVег
inVestigatiVe  sеагсh  actions  геquіге  ргіог  реmіssіоп.  ЛисїZоиz.сї  J7єvеsfz.gсz.  2020.
Vоl. 9. IsSue 28. Р.151-158. RеtгіеVеd Hom fі1е:///С:ЛJSегsШsегЛ)оWп1оаds/1299-
Агtісlе%20Техt-3691L1-10-20200404.рdf(WеЬоfsсіепсе);
2. ReZnik О., Getmanets О., КоVа1сhuk А., Nastyuk V., Апdгіісhепkо N. Financial
SешЇїkу  of Чhіе s;kа:hе. Joumal  of Sесигіу and SиstаіпаЬjlіtу  Іs:иеs: 202Р..VоЛ. 9,
IsSue 3.     Р.     843-852     RеtгіеVеd     fгоm     httрS://еSsuіг.Sumdu.еdu.uа/Ьіtstгеаm-
dоWп1оаd/123456789/82683/ 1 ReZnik  Financial  sесuгіtу_оf_thе_Stаtе.рdf
(SсорUS);
3. Настюк В. Я. Стандарти демократичного контролю над сектором безпеки.
Вісник Національної академії правових наук України. 2,016. №_ З . С.111-11З .

(2):    Миронюка    Романа    Вікторовича,    доктора    юридичних    наук
(спеціальність  12.00.07  -адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;
інформаційне право), професора, професора кафедри адміністративного права,
процесу   та   адміністративно.і.  діяльності   дніпропетровського   державного
університету внутрішніх справ.
дані про опонента:
1. У 2021 році був членом двох спеціалізованих учених рад з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертацій.
2. Публікаці.і. фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:
1. Lehka О., Мугопіuk R., Мугопіuk S., LukacS Е.  Теггогіsm With  а «Wоmап's
арреагапсе»:  Economic  Ьасkgгоuпd  and  1еgа1  tools  fог  fогmіпg  а соuпtегасtіпg
stгаtеgу. Есоиоиz.с ,4иисї/S-JЖЇ. 2019. Vо1umе  177. Issue 5-6. Р. 3443. Rеtгіеvеd
fгоm      httр://sоSkіп.іпfо/uSегfі1еs/fі1еЛЗсопоmіс-Аппаls-рdБ/DОІ/еа-V177-03.рdf
(SсорUS);
2. Миронюк Р.В. Можливості та гарантіЇ дотримання прав і інтересів іромадян
в   оновленій   редакці.і.   Кодексу   адміністративного   судочинства   Укра.і.ни.
Спецвипуск Наукового вісника дніпропетро вського дер_тавно_го у.ніверситлету
6#}іирz.и#Zх        сирсї6.        2018.        №3.        С.        276-282.        Rеtгіеvеd        fгоm
httрs://vіSпіk.dduvs.іп.uа/Wр-сопtепt/uрlоаds/2019/02Лw_Sрес_3_2018.рdf;
3. Миронюк Р.В. Корупційні ризики в діяльності поліцейського та шляхи .і.х
усунєшя.  Науковий  вісник  дніпропетровсько_го_ дЕр_жавно_го .унів?рсит:ту
6#);ирz.є##jх          сирсzє.          №1.          2019.          С.51-57.          Rеtгіеvеd          fгоm
httрS://vіSпіk.dduvs.іп.uа/Wр,сопtепt/uрlоаds/2019/06/12.рdf.

2)    Затвердити    склад    спеціалізовано.і.    вчено.і.    ради    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до
розгляду та проведення разового  захисту дисертаці.і. Танчика  Олександра
Михайjіовича:  «Адміністративно-правові  основи  застосування  санкцій  до
юридичних осіб» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81
-Право з галузі знань о8 -Право:
- Голова ради:  Серьогін Віталій Олександрович, доктор юридичних наук
(12.00.01  -теорія та історія держави і права;  історія політичних і правових



учень,  12.00.02 -конституційне право; муніципальне право), професор, в.о.
декана  юридичного  факультету  Харківського  національного  університету
імені В.Н.Каразіна;

-Рецензент (1): Головко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук
(спеціальність 12.00.01 -теорія та історія держави і права; історія політичних
і   правових  учень),  професор,   проректор  з   науково-педагогічно.і.  роботи
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
-  Рецензент  (2):  Григоренко  Євген  іванович,  кандидат  юридичних  наук
(спеціальність  12.00.02 -конституційне право:  муніципальне право право),
доцент,    доцент    кафедри    державно-правових    дисциплін    юридичного
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
-   Опонент   (1):   Настюк   Василь   Якович,   доктор   юридичних   наук
(спеціальність  12.00.07 - адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;
інформаційне право), професор, завідувач кафедри адміністративного права та
адміністративно.і. діяльності  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого;
-  Опонент  (2):  Миронюк  Роман  Вікторович,  доктор  юридичних  наук
(спеціальність  12.00.07 -адміністративне  право  і  процес;  фінансове право;
інформаційне право), професор, професор кафедри адміністративного права,
процесу   та   адміністративно.і.  діяльності   дніпропетровського   державного
університету внутрішніх справ.

3)  Порушити  клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового
захисту дисертаці.і. Танчика Олександра Михайловича: «Адміністративно-
правові основи застосування санкцій до юридичних осіб» на здобуття ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право.


