
зАтвЕрджую

рішЕння
Вчено.і.     ради     Харківського     національного     університету     імені

В.Н.Каразіна    з     питання:     «Про     затвердження     кандидатур     голови
спеціалізовано.і.     вченоЇ     ради      (штатного      працівника     Харківського
національного  університету  імені  В. Н. Каразіна),  опонентів  для  захисту
дисертаційно.і. роботи здобувача кафедри міжнародного і європейського права
Фоміна Павла Вікторовича на дисертацію  «Внутрішня  система правосуддя
міжнародних    міжурядових   організацій»   для здобуття   ступеня   доктора
філософі.і. з  галузі  знань  29 - Міжнародні  відносини  за спеціальністю  293
Міжнародне   право,   складу   спеціалізовано.і.   вчено.і.   ради   та   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.1.»

від 30 серпня 2021 року, протокол № 9

Заслухавши   виступ       проректора   з   науково-педагогічно.і.   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 Фоміна Павла Вікторовича на дисертацію
«Внутрішня система правосуддя міжнародних міжурядових організацій» для
здобуття 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 дисертаційно.і.
роботи здобувача кафедри міжнародного і європейського права Фоміна Павла
Вікторовича;

3) про порушення клопотання перед МОН УкраЇни щодо  створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з правом прийняття до розгляду та
проведення разового захисту дисертаці.і. Фоміна Павла Вікторовича.

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.   Фоміна   Павла



Вікторовича  «Внутрішня  система  правосуддя  міжнародних  міжурядових
організацій»  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):

Гавриленка  Олександра  Анатолійовича,  доктора юридичних  наук
(спеціальність: 12.00.01 -теорія та історія держави і права; історія політичних
і    правових   учень),    професора,    професора   кафедри   міжнародного    і
європейського  права  юридичного  факультету  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про голову ради:
1.       У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2.       Публікаці.і. фахівця з наукового  напряму,  за яким  підготовлено

дисертацію здобувача:
1.        Tetiana  L.  Sугоіd,  Lina  О.  Fоmіпа,  Оlеksапdг  А.  Наvгуіепkо.
ЕпSuгіпg  the  гіght  to  health  of Staff of the  United  NаtіопS.   WГz.ос7o7ио$'сz.
Lєkсїг$kz.є.   2020.  Volume  LХХІП,  ISSue  9  Рагt  ІІ.  Р.  2055-2059.   URL:
httрS://WWW.sсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
8 5 095 67525 9&огіgіп=геSultslіst /Sсориs/.
2.         Sугоіd  Т.L.,  Наvгуіепkо  О.А.,  Fomina  L.О.  Sосіа1  guагапtееS  of
intemational    ciVil   SегVапts.    Тhеогеtісаl   foundationS   of  juгіSргudепсе:
collectiVe mопоgгарh / Вlіkhаг М., Yatsenko І., КlіuіеV О., еtс. Intemational
Science   Gгоuр.   ВоStоп:   Ргіmеdіа   еLаuпсh,   2020.   Р.    119-136.   URL:
httрS://іSg-kопf.соm,Wр-
сопtепt/uрlоаds/2020/06/%D0%9СО/оDo%вЕ%Do%вDоіоDОоіовЕ%Do%в
3%D1%80%D0%ВО%D1%84%D1%96%D1%8F-
О/oD0%Аl%D0%А8О/оD0%90-
%D1%8Е%D1О/о80%DОО/оВ8%D0%В4%DОО/оВ8%D1%87%D0%ВD%D1
%96-°/oD0%ВD%D0%ВО%D1 %83%DОО/оВА%D0%В8.рdf     Ґколєк#єи6#сz
монографія).
3.       СироЇдТ.Л., ФомінаЛ.О., Гавриленко о.А., ТітовЄ.Б.,Шамраєва
В.  М.  Право  на  справедливий  суд:  теорія    і  практика  міжнародних
контрольних  органів  у  галузі  прав  людини.  Scientific  арргоасhеS  іп
juгіsргudепсе:  collectiVe  mопоgгарh  /  Lohvinenko  М.,  Когduпіап  І.,  еtс.
Intemational Science Gгоuр. BoSton : Ргіmеdіа еLаuпсh, 2020. С.  124-135.
URL :           httpS : //і Sg-kопf. соm/гu/Sсіепtіfіс-аррго асhеs-іп-j uгіSргudепсе-гu/
(колективна монографія) .

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. ученоЇ  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. фахівця з  наукового  напряму,  за яким  підготовлено
дисертацію здобувача:

1.   Вuгоmепskуі М., Gutnyk V. The Impact of ECHR and the Саsе-Lаw of
the  ECtHR  оп  the  DeVelopment  of the  Right  to  Legal  ASSistance  іп
Intemational  Сгіmіпаl  Соuгts  (ІСТY,  ІСТR,  ІСС).  Всz/ZZ.с  JоигисZ/  о/
Е#горєои   sf%dі.еS.    2019.    Vоl.    9,   Nо.    3    (28).    Р.188-204.   URL:
httрs://wWW.Sсорus.соm/гесогd/dіSр1ау.uгі?еіd=2-s2.0-
85078082957&огіgіп=АuthогNаmеsLіSt&tхGіd=с41092921df494dсо22
058а42fе9Ь125  ҐSсораts/.

2.   Гутник В. Право направову допомогу за власним вибором у практиці
КоNіїге:ту  ООН  з  пра,в  пюди".  Вісник  Південного  регіональног_о
центру Національної академії правових наук України. 2,017 . №_ LЗ . С,_.
179-184.                        URL :                        httр://wwW.ігЬіs-пЬuV.gоV.uа/сgі-
Ьіп/ігЬіs  пЬuv/сgіігЬіs_64.ехе?І21 DВN=LІNК&Р21 DВN=UJRN&Z21 І
D=&S21-ІШF= 10&s21 СNR=20&S21 SТN=1&s21FМТ=АSР  mеtа&С
21СОМ=S&2  S21РО3=FІLА=&2  S21SТR=vргс_2017_13_27  (фсжо6е
видання).

3.   Гутник   В.   Право   на   конфіденційне   спілкування   з   обраним
захисником у практиці Європейського суду з прав людини. Вz.с#ик
Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2017 .  Вил.
42.                                    С.                                     173-179.                                    URL:
httр://рuЬlісаtіопS.lпu.еdu.uаЛ.ullеtіпS/іпdех.рhр/іпtге1/агtіс1е/VіеW/7722
(фахове видання).

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

дані про опонента:
1.  У  2021   році  булачленом  спеціалізованих  учених  рад  з  правом

прийняття       до       розгляду       та       проведення       разового       захисту
дисертаціЇдФ 64.086.019,   дФ   64.086.014   у   Національному   юридичному
університеті імені Ярослава Мудрого.

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

1.  Bytyak Y., YakoVyuk І., Тгаgпіuk О., КоmагоVа Т.,  ShеStора1  S.  The
state SоVегеіgпtу and SоVегеіgп гіghts: The соггеlаtіоп ргоЬ1еm. Мап іп
Іпdіа.               2017.              97(23).               С.               577-588.               URL:
httрs://Www.sсорus.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85039056633&огіgіп=геSultslіSt&sогtт1f-



f&sгс=S&Stl=КоmагоVа&St2=Т&пlо=1&п1г=20&пls=аfргfпmг
t&Sіd=79Ь9d5f4сс380аа8dЬсd2fd06867604f&Sоt=апl&Sdt=аut&sl=41
&S-АU-
ІD%28%22Коmагоvа%2с+Теtуапа+V.%22+57219512161%29&ге1роS
=2&сіtеСпt=0&SеагсhТегm=  (SсорuS).

2.  Комарова    Т.В.    Суд    справедливості    ЄС    як    орган    захисту
основоположних прав людини. дерагссZ6сz z. 77рсїбо. 2018. Випуск 80.
С.      173-188.     URL:     httр://іdрпап.огg.uа/fіlеS/2018/dегjаVа-і-ргаVо.-

уuгіdісhпі-паukі.-Vірusk-80-_2018_.рdf (фсїхо6е биОсї##я/.
3.  КОмарова Т. В. Формування суддівського корпусу в Європейському

Союзі:  останні тенденці.і.. JТроблєл4# зсжо##осиі 2018. Вип.141. С.
201 -213.                       URL :                       httр://www.ігЬіS-пЬuv.gоV.uа/сgі-
Ьіп/ігЬіs  пЬuv/сgіігЬіs  64.ехе?І21 DВN=LІNК&Р21 DВN=UJRN&Z2 l
ІD=&S2іВЕF=10&S2ЇСNR=20&s21 SТN=1&S21FМТ=АSР  mеtа&
С21СОМ=S&2  S21РО3=FІLА=&2  S21SТR=РZ  2018   141   2-0
(фаховевиданн-я).

2)   Затвердити   склад   спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради   Харківського
національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з  правом  прийняття
до розгляду   та   проведення   разового   захисту   дисертаціЇ   Фоміна   Павла
Вікторовича  «Внутрішня   система  правосуддя  міжнародних  міжурядових
організацій»  на здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  293
Міжнародне право з галузі знань 29 -Міжнародні відносини:

-   Голова   ради:   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;

-Рецензент (1): 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;

- Рецензент (2): Рибалко Гjііб Сергійович, кандидат юридичних наук

(спеціальність:   12.00.10  -судоустрій;  прокуратура  та  адвокатура),  доцент
кафедри     кримінально-правових     дисциплін     юридичного     факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

- 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;

- 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.    Фоміна    Павла    Вікторовича    «Внутрішня    система
правосуддя  міжнародних  міжурядових  організацій»  на  здобуття  ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю 293  Міжнародне право з галузі знань 29 -
Міжнародні відносини.


