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Вчено.і. ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного університету  імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і. здобувача
кафедри  державно-правових  дисциплін  Борякіно.і.  Віталі.і.  Віталі.і.вни  «Принціш
оперативності   як   правова   вимога,   що   забезпечує   своєчасність   розгляду
адміністративних справ» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю
о81 -Право з галузі знань о8 -Право та затвердження кафедри державно-правових
дисциплін  юридичного  факультету  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши     виступ     в.о.     декана    юридичного     факультету,     професора
Серьогіна В.  О.  з  питання:  «Про  затвердження  кандидатур  рецензентів  (штатних
працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і.
здобувача   кафедри   державно-правових  дисциплін   Борякіно.і.  Віталі.і.  Віталі.і.вни
«Пріінцип   оперативності   як   правова   вимога,   що   забезпечує   своєчасність
розгляду  адміністративних  справ»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за
спеціальністю  о81  -Право  з  галузі  знань  о8  -Право  та  затвердження  кафедри
державно-правових дисциплін юридичного  факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

Вчена рада університету ухвалила:
1. Затвердити  кандидатури  рецензентів  (штатних  працівників  Харківського

національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна)  дисертаці.і.  здобувача  кафедри
державно-правових      дисциплін      Борякіно.і.     Віталі.і.     Віталі.і.вни      «Принцип
оперативності   як   правова   вимога,   що   забезпечує   своєчасність   розгляду
адміністративних справ» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю
о81 -Право з галузі знань о8 -Право:

(1) Россіхіну Галину ВОлодимирівну, доктора юридичних наук (спеціальність
12.00.07  -  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право),
професора,    професора    кафедри    державно-правових    дисциплін    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Россіхіна Галина Володимирівна
1) У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.;
2)   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:



1.   HoloVko О.,   КаgапоVskа Т.,   Rossikhina G.   Іmргоvіпg   the   mechaniSm   of
collecting  сегtаіп  taxes  іп  Ukгаіпе  aS  mеаsuгеs  fог  the  Еuгореап  mоdеmіZаtіоп:  1еgа1
аsресt.  Всz/іz.с Jозtгисї/ Q/Есоиоиz.с Sfзtdj.еs'.  2018.  Vо1.  4.  N9  5.  Р.  46-52.  RеtгіеVеd  Hom
httрs://dоі.огg/10.30525/2256-0742/20l8-4-5-46-52(WoS);

2.  Rossikhina  Н.,  Svitlychna Y.,  Вгusаkоvа О.  Local taxes  and сhагgеS  іп  1оса1
Ьudgеts' income gепегаtіоп. Всz/іz.с Jо#гиa/ о/ЕсоиоиZ.с sfg!с7z.еs. 2018. Vоl. 4. № 4. Р. 291-
294.         RеtгіеVеd         fҐоm         httр://         httрs://wWW.WеЬоfsсіепсе.соm/Wоs/WоSсс/ІШ-
гесогd/wОS:000453449100042 (WеЬ of sсіепсе)

3.   Россіхіна   Г.В.,   Россіхін   В.В.   Щодо   питання   конституційно-правовоЇ
регламентаціЇ фінансових відносин. Вісник Харківського національного університету
імені   В.Н.   Каразіна.   Серія   «Право».   2018.   Вип.   25.С.195-198.   Rеtгіеvеd   fҐоm
htфs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаw/агtісlе/Vіеw/11936;

(2) Плотнікову Катерину Олексі.і.вну, кандидата юридичних наук (12.00.07 -
адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право),  доцента
кафедри  державно-правових  дисциплін  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Плотнікова Катерина Олексі.і.вна
1) У 2021 році не була членом разових спеціалізованих учених рад.
2)   ПублікаціЇ   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.    PIOtnikova    КО.,    Ananieva    І.А.,     OSypoV    D.М.,    Zаkгупуtskа    V.О.,

Maksymenko N.  О.  Gепегаl thеогеtісаl analySis of the mechaniSm of 1еgа1 tax геgulаtіоп.
J_о_и_таl of Advanced Rеsеагсh іп Law and EconomicS . 2.019 . Том L09 Ви:[гуск 7 , С. 2;ґ)ГіГі-
2081.          Rеtгіеvеd           fгоm          httрs://www.SсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85090702846&огіgіп=АuthогNаmеsLіst&tхGіd=а9е6d87331асае3а9а10а8573Ьf40е63
(SсорuS);

2. Плотнікова К. О. Правовий аспекг державних та місцевих запозичень. Вz.с;"к
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  Серія «Право». 2;018.
Випуск 26. С. 78-81. RеtгіеVеd Hom hкрs ://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаW/агtісlе/vіеw/ 126 81 ;

3. Плотнікова К.О. Правове реіулювання акцизного оподаткування в Укра.і.ні.
Ві±:шк    Харківського    національного    університету    імені    В. Н. Каразіна.    Серія
tїJJрсї6о;j.2020.             Випуск             29.             С.             226-231.             RеtгіеVеd             Hom
httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаw/агtісlе/VіеW/15594.

2. Затвердити      кафедру      державно-правових      дисциплін      юридичного
факультету   Харківського   національного   університе'іу   імені В. Н. Каразіна   для
проведення фахового семінару.


