
рішЕння
ВченоЇ     ради     Харківського     національного     університету     імені

В.Н.Каразіна    з     питання:     «Про    затвердження     кандидатур     голови
спеціалізовано.і.      вчено.і.      ради      (штатного      працівника      Харківського
національного  університету  імені  В. Н. Каразіна),  опонентів  для  захисту
дисертаційноЇ роботи здобувача кафедри міжнародного і європейського права
Оніщенко Вероніки Вікторівни «Міжнародний захист прав людини у бізнес,
сфері» для здобуття ступеня доктора філософі.і. з галузі знань 29 -Міжнародні
відносини за спеціальністю 293   Міжнародне право, складу спеціалізовано.і.
вченоЇ ради та порушення клопотання перед МОН УкраЇни щодо створення
спеціалізованоЇ вченоЇ ради університету з правом прийняття до розгляду та
проведення разового захисту дисертаці.і.»

від 30 серпня 2021 року, протокол № 9

Заслухавши   виступ       проректора   з   науково-педагогічноЇ   роботи
Головка О.М. 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
міжнародного   і   європейського   права   Оніщенко   Вероніки   Вікторівни
«Міжнародний  захист  прав  людини  у  бізнес-сфері»  для  здобутгя  ступеня
доктора філософі.і. з галузі знань 29 - Міжнародні відносини за спеціальністю
293 Міжнародне право;

2)  про  затвердження  складу спеціалізовано.і. вчено.і. ради  університету
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційноЇ
роботи здобувача кафедри  міжнародного  і  європейського  права Оніщенко
Вероніки Вікторівни;

3) про  порушення клопотання  перед МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізованоЇ вчено.і. ради університету з правом прийняпя до розгляду та
проведення разового захисту дисертаці.і. Оніщенко Вероніки Вікторівни.

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. Оніщенко Вероніки
Вікторівни «Міжнародний захист прав людини у бізнес-сфері» для здобуття
ступеня  доктора  філософі.і.  з  галузі  знань  29  -  Міжнародні  відносини  за



спеціальністю  293    Міжнародне право  (штатного  працівника Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна):

Шамраєву    Валентину    Михайлівну,    доктора    політичних    наук
(спеціальність   23.00.04   -   політичні   проблеми   міжнародних   систем   та
глобального   розвитку),      доцента,   професора   кафедри   міжнародного   і
європейського  права  юридичного  факультету  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про голову ради:
1. У 2021 році не була членом разовоЇ спеціалізованоЇ вченоЇ  ради.
2.  Публікаці.і.  з  наукового  напряму,  за  яким  підготовлено  дисертацію

здобувача:
1.Теtіапа L.  Sугоіd, Tetiana Yе. Каgапоvskа, Valentyna М. Shаmгаіеvа,

Оlехапdег  S.  Регеdегіі,  Ievgen  В.  Тіtоv,  Lагуsа  D.  Vагuпts  The  РегSопа1  Data
РГОtеСtіОП МеСhаПіsm іП the ЕuГОРеаП UПіОП.   J77fеи2сrfz.ОИсЇ/ /.Оz4ГИСЇ/ О/ СОИРzffег
sсz.еисе       сZ73d       72еМогz       Sєсигz.ф;.    `Vоl.       21        Nо.        5         рр.        113-120
httрS://WWW.WеЬоfsсіепсе.соm/WоS/WоSсс/mll-гесогd/wОS:000667528900017
(WеЬ of Sсіепсе).

2.Сиро.і.д     Т.Л.,     Фоміна     Л.О.,     Гавриленко     О.А.,     Тітов     Є.Б.,
Шамраєва В.М. Право на справедливий суд: теорія  і практика міжнародних
контрольних   органів   у   галузі   прав   людини.    Scientific   арргоасhеS   іп
juгіSргudепсе:    со1lесtіvе   mопоgгарh   /   Lohvinenko   М.,   Когduпіап   І.,   еtс.
Intemational Science Gгоuр. BoSton : Ргіmеdіа еLаuпсh, 2020. С.124-135.   URL:
httpS : //іsg-kопf.соm/гu/sсіепtіfіс-арргоасhеS-іп-j uгіsргudепсе-гu/                   Ґроз® Z.л
монографЇЇ).

3. Шамраєва В.М. Права людини у сучасних міжнародних відносинах:
еволюція     розвитку,     проблеми    та    перспективи    Вz.с#зfк    Хсzркz.6сько2о
національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Право» ВLіщск ЗО.
2020.       С.173-179       httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаW/агtісlе/VіеW/16332/15435

(фахове видання) .

та опонентів:
(1)   Гутник   Віталій    Володимирович,   доктор   юридичних   наук

(спеціальність:  12.00.11  -міжнародне  право),  професор,  професор кафедри
міжнародного    права    факультету    міжнародних    відносин    Львівського
національного університету імені івана Франка.

дані про опонента:
1.        У  2021  році  був  членом  спеціалізовано.і.  учено.і. ради  з  правом

прийняття    до    розгляду    та    проведення    разового    захисту    дисертаці.і.
д64.051.011уХарківському      національному      університеті      імені      В.Н.
Каразіна, дФ  64.086.014  у  Національному  юридичному  університеті  імені
Ярослава Мудрого.



2.  Публікаці.і. опонента з  напряму,  за яким  підготовлено  дисертацію
здобувача:

1.        Вuгоmепskуі М., Gutnyk v. The Impact ofECHR and the СаSе-LаW
of the ECtHR оп the Development of the Right to Lеgа1 ASSiStance іп іпtеmаtіопа1
Сгіmіпаl Соuгts (ІСТY, ІСТR, ІСС). Всї/fz.с /о#7`исї/ о/Е#7.оресг77 sf#dz.е$. 2019. Vо1.
9, Nо. 3 (28). Р.188-204. URL: httрS://wwW.sсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-
S2.0-
85078082957&огіgіп=АuthОгNаmеSLіSt&tхGіd=с41092921df494dсо22058а42fе
9Ь125  ҐSсор2Z$J.

2.       Гутник В.  Право  на правову допомогу  за власним  вибором  у
практиці  Комітету  ООН  з  прав  людини.  Вz.с#є4к  Лz.Gає##оєо реєz.о#сVZь#оєо
центру Національно.ї академі.ї правових наук Укрdїни. 2017 . №_ 1З .  С.1Г19-184.
URL :                                                                                      http : //Www. ігЬіS-пЬuV. gоV.uа/сgі-
Ьіп/ігЬіs  пЬuV/сgіігЬіS_64.ехе?І21 DВN=LІNК&Р21 DВN=UJRN&Z21 ІD=& S21
RЕF=10-&S21СNR=20&S21SТN=1&S21FМТ=АSР  mеtа&С21СОМ=S&2  S21
РО3=FІLА=&2  S21 SТR=Vргс_2017_13_27 /фсZхобє-8#ао##я/.

3.       Гу=ник  В.   Право   на  конфіденційне   спілкування  з   обраним
захисником у практиці Європейського суду з прав людини. Вz.с#єdк Льбz.бськоєо
університету. Серія міжнародні відносини. 2017.  Вип. 42. С.17З-179. URL..
http ://рuЬlісаtіопS.1пu. еdu.uаЛ]ullеtіпS/іпdех.рhр/іпtгеl/агtісlе/VіеW/7722    ҐфсZхобє
видання).

(2) Комарова Тетяна В'ячеславівна, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого (спеціальність  12.00.11  -міжнародне
право).

дані про опонента:
1. У 2021 році була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття

до  розгляду  та  проведення  разового  захисту  дисертаці.і. дФ 64.086.019,  дФ
64.086.014   у   Національному   юридичному   університеті   імені   Ярослава
мудрого.

2.  Публікаці.і.  опонента  з  напряму,  за  яким  підготовлено  дисертацію
здобувача:

1.  DаmігсhуіеV,  М.  І.;  Коmагоv,  V.  V.;  КоmагоVа,  Т.  V.  Ргоtесtіоп  Of
Ukгаіпіап   BuSSineSS   іп   the   Еuгореап   Union   Competition   LаW.   ФZ.#а#соєо-
кредитна діяльність.. проблеми теорі.ї  та практики. Том. 4, №_ З1 (2019).  С.
105-111.

httрs://аррS.WеЬоfkпоWlеdgе.соm/ІпЬоuпdsегVісе.dо?ргоduсt=WОS&Fuпс=Fгаm
е&DеStFаіl=httр°/о3А%2F%2FWWW.WеЬоfkпоWlеdgе.соm&SгсАрр=RRС&lоса1е
=гu  RU& SгсАuth=RRС& S ІD=С4Т62U2RURВ YхНу5 г8t&сustоmегsІD=RRС&
mоае=FullRесогd&ІSРгоduсtСоdе=YеS&Іпіt=YеS&асtіоп=геtгіеVе&UТ=WОS%
3АООО507543400011   /Sсориs,  ИГоS/.

2.    Комарова    Т.В.    Суд    справедливості    ЄС    як    орган    захисту
основоположних прав людини. дералссz6сz Z. 7€рсzбо. 2018. Випуск 80. С.173-188.



URL:  httр://іdрпап.огg.uа/fіlеS/2018/dегjаVа-і-ргаVо.-уuгіdісhпі-паukі.-Vірusk-80-
2018_.рdf (фсжо6є 6зіОсї#ня/.

3.  Комарова  Т.  В.  Проблема  захисту  прав  приватних  осіб  у  Суді
справедливості європейського союзу.  Форул4 7єрсz6сї.. єлекиро#.  #сї};к.  фсzхо6е
6иО. 2018. № 1. С. 66-72 httрs://Zепоdо.огg/гесогd/1238951/fіlеS/066-072-2018-1 -
°/оD0°/оА4%D0%9F%20%DОО/о9А%D0%ВЕ%D0%ВС%D0%ВОО/oD1%80%D0°/о
ВЕ%D00/оВ2°/оD0%ВО%20%2811О/о29.рdf(фсжо6еGє4ОсZ#г+я/.

2)   Затвердити   склад   спеціаjіізовано.і.  вчено.і.   ради   Харківського
національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з  правом  прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. Оніщенко Вероніки
Вікторівни  «Міжнародний захист прав людини у бізнес-сфері»  на здобуття
ступеня доктора філософіЇ за спеціальністю 293   Міжнародне право з галузі
знань 29 -Міжнародні відносини:

П    Голова   ради:    Шамраєва   Валентинау   Михайлівна,   доктор
політичних наук (спеціальність 23.00.04 -політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку),  доцент, професор кафедри міжнародного і
європейського  права  юридичного  факультету  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна;

П   Рецензент  (1):   Гавриленко   Олександр   Анатолійович,  доктор
юридичних наук (спеціальність:  12.00.01 -теорія та історія держави і права;
історія   політичних   і    правових   учень),   професор,    професор   кафедри
міжнародного  і  європейського  права юридичного  факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна;

П Рецензент (2): Серьогін Віталій олександрович, доктор юридичних
наук  (спеціальність:   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;

П  Опонент (1): Гутник Віталій Володимирович, доктор юридичних
наук  (спеціальність:   12.00.11   -міжнародне  право),   професор,   професор
кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського
національного університету імені івана Франка;

П  Опонент (2): Комарова Тетяна В'ячеславівна, доктор юридичних
наук  (спеціальність:   12.00.11   -міжнародне  право),   професор,   професор
кафедри     права    Європейського     Союзу    Національного     юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.

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. Оніщенко Вероніки Вікторівни «Міжнародний захист прав
людини    у    бізнес-сфері»    на   здобуття    ступеня    доктора    філософіЇ   за
спеціальністю  293     Міжнародне  право  з  галузі  знань  29  -  Міжнародні
відносини.


