
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) дисертаціЇ здобувача
кафедри   державно-правових   дисциплін   Залсвського   Владислава   Едуардовича
«Адміністративно-процесуальне  регулювання  у  сфері  земельних  відносин»  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    Залєвського    Владислава
Едуардовича  «Адміністративно-процесуальне  регулювання  у  сфері  земельних
відносин» на здобут" 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)  дисертаціЇ  здобувача  кафедри
державно-правових       дисциплін       Залєвського       Владислава       Едуардовича
«Адміністративно-процесуальне  регулювання  у  сфері  земельних  відносин»  на
здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
право:

(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-педагогічноЇ  роботи  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
ГОловко олександр Миколайович
1) У 2021 році був членом двох спеціалізованих учених рад з правом прийняття

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

дисертацію здобувача:
1.   Holovko 0.,   КаgапоvskаТ.,   RоssіkhіпаG.   Іmргоvіпg   the   mechanism   of

collecting  сегtаіп  taxes  іп  Ukгаіпе  as  mеаsuгеs  fог  the  Еuгореап  mоdеmіzаtіоп:  1еgа1



аsресt.  Во/іz.с  Jое4г73a/  о/ Есоиоm;.с  Sіс4dz.еsі  2018.  Vоl.4.  №5.  Р.46-52.  RеtгіеVеd  ІЇоm
httрs://dоі.огg/l0.30525/2256-0742/2018-4-5-46-52(WоS);

2.   ГоловкоО.М.   Погляди   В.Н.Каразіна   на   державу   і   право.   Вz.с#gfк
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. С;ф:ія:. «ІІ:ра;во». 2;02;Ґ).
Вип. 29. С.14-21. Rеtгіеvеd Eom htфS ://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаw/іssuе/VіеW/992 ;

3. Головко О. М. Філософія права іману.і.ла Канта про закономірності історико-
тір: а;вового    ті:рощесу.    Вісник    Харківського    національного    університету    імені
В.fJ.Корсюz.7+а.      Серія:      «Право».     2019.     Вип.     28.      С.26-33.     RеtгіеVеd     fгоm
httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаw/іSSuе/Vіеw/930.

(2)  Гришина  Наталія  Вікторівна,  кандидат  юридичних  наук  (12.00.07  -
адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право),  доцент,
виконувач обов'язків завідувача кафедри державно-правових дисциплін Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Гришина Наталія Вікторівна
1)  У  2021   році  була  членом  двох  спеціалізованих  учених  рад  з  правом

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

дисертацію здобувача:
1.  SkосhуlіаS-РаVlіV  О.,  Нгуshупа  N.,  RomtsiV  О.,  Nizhnik  О.  ModemiZation  of

аdmіпіStгаtіvе ргосеduгеS fог licensing and ассгеdіtаtіоп іп the fіеld of hіghег education іп
Ukгаіпе.     ЛисZZоиj.сZ     ;.иі;єSіZ.gсZ.     2020.     №       9(27).     Р.     536-543.     RеtгіеVеd     fЇоm
httрs://wwW.wеЬоfsсіепсе.соm/WоS/WоSсс/ІШ-гесогd/wОS:000521637500057(Wоs);

2.  Історичні  та  соціальні  передумови  виникнення  адміністративного  права  /
Вісник   Харківського    націонсі]іьного    університету    імені    В. Н. Каразіна.    С;єЇгя..
«Право».               2017              №23.               С.               91 -93.               RеtгіеVеd              fгоm
httрs://регіоdіса1S.kагаzіп.uа/lаw/агtісlе/VіеW/9693;

3. Гришина Н. В., Ростовська К. В. Медіація в адміністративному судочинстві:
міф     чи     реалі.і.     сьогодення.     2020.     №     29.     С.      182-189.     RеtгіеVеd     fі.оm
httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/1аW/агtісlе/vіеw/15654.

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


