
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    кримінально-правових    дисциплін    Роскошно.і.    Нателли    ГодердзіЇвни
«Медіація  у  концепці.].  відновного  правосуддя»  на  здобуття  ступеня  доктора
філософі.і. за спеціальністю о81  -Право з галузі знань о8 -Право та затвердження
кафедри  кримінально-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     кримінально-правових     дисциплін     Роскошно.і.     Нателли
Годердзі.1.вни «Медіація у концепці.1. відновного правосуддя» на здобуття ступеня
доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о81  -  Право  з  галузі  знань  о8  -  Право  та
затвердження  кафедри  кримінально-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
кримінально-правових  дисциплін  Роскошно.і.  Нателли  Годердзі.і.вни  «Медіація  у
концепці.і.  відновного  правосуддя»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право:

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

дані про рецензента:
Гаврил®нко Олександр Анатол1йович
1) У 2021 році був членом двох разових спеціалізованих учених рад.
2)   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.  Sугоіd Т.L., Fomina L.О., Наvгуlепkо О.А. Епsuгіпg the гіght to health of Staff

of the  United  NаtіопS,   WZ.сїс7оmо$'с;. Lє##г#дZ.є. 2020.  Vol.  LХХІП,  Nг  9.  CZ ІІ.  S. 2044-

2048.           RеtгіеVеd           fгоm           httрs://WWW.sсорuS.соm/гесогd/dіsр1ау.uгі?еіd=2-s2.0-

85095675259&огіgіп=геSultslіSt&sогt=рlf-
f&sгс=S&Stl=hаVгуlепkо&St2=о.а.&пlо=l&пlг=20&пls=соuпt-



f&sіd=7649е9fl554сd53379ЬО4lе8587d6а1Ь&sоt=апl&Sdt=аut&Sl=42&s=АU-
ІD%28%22НаvгуlепkоО/о2с+Оlеksапdг%22+57211967314°/о29&геlроS=1&сіtеСпt=0&sеаг
сhТегm= (Sсорus);

2. Sугоіd Т., Наvгуlепkо О., SheVchenko А. Foundation fог сгіmіпаl laW іп Antique
stateS  of the Nогth Black Sеа. Jо%г73а/ ои Ееfгорео73 J7z.sfо7у о//сzw.  2020.  Vоl.12. Nг. 2.
Р.136-146.       RеtгіеVеd       fгоm      httрS://wWW.sсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85098537865&огіgіп=геsultslіSt&Sогtтlf-
f&sгс=S&stl=hаvгуlепkо&St2=о.а.&пlо=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=7649е9fl554сd53379ЬО41е8587d6аlЬ&sоt=апl&Sdt=аut&sl=42&S=АU-
ІD%28%22Наvгуlепkо%2с+Оlеksапdг%22+57211967314%29&геlроs=0&сіtеСпt=0&sеаг
сhте-- (Sсорus).

3. SvіdегSkу О., Наvгуlепkо О., КоVа1епkо К., Shlapko Т. АdmіпіStгаtіvе and 1еgа1
mechaniSm of land геlаtіопs ргоtесtіоп іп Ukгаіпе and RuSSіа:  соmрагаtіvе 1еgа1 апаlуsіS.
Лsz.сг      Lz/е      Sсz.е73сеs.2019.       Suрр1еmепt      21       (2).       Р.45-58.       Rеtгіеvеd      fҐоm
httрs://www.sсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85077204933&огіgіп=геsultslіst&sогt=рlf-
f&sгс=S&stl=hаvгуlепkо&St2=о.а.&п1о=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&Sіd=7649е9fl554сd53379ЬО41е8587d6а1Ь&sоt=апl&sdt=аut&sl=42&S=АU-
іD%28О/о22НаVгуlепkо%2с+О1еksапdг%22+57211967314%29&геlроS=2&сіtеСпt=4&Sеаг
сhте-- (SсорuS).

(2)  Рибалка  Гліба  Сергійовича,  кандидата  юридичних  наук  (спеціальність:
12.00.10  -  судоустрій;  прокуратура  та  адвокатура),  доцента  кафедри  кримінально-
правових     дисциплін     юридичного     факультету     Харківського     національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Рибалко Гліб Сергійович
1) У 2021 році не був членом разових спеціалізованих вчених рад.
2)   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.  ZапfігоVа Т.,  Aidynian А., Pokhodzilo  Y.,  Кгаvсhuk І.,  RуЬаlkо  Н1іЬ.  Сuггепt

State  and  РегsресtіVеs  of  СгіmіпаlіZаtіоп  of  Violations  of  LаЬог  Rights  іп  the  NeW
Сгіmіпа1   Code   of  Ukгаіпе  JуБJє77зсііZ.с  jzєvz.еиіs   z.7є  Рйсїrmсїсj;.   2020.   Vо1.11,   ІSsuе.11.
Р. 529-532       RеtгіеVеd       fгоm       httрS://www.sсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85096410988&огіgіп=АuthогNаmеSLіSt&tхGіd=2Ь222627е8аоd7е70935970е1е322fd5
(Sсорus);

2.  Рибалко  Г.С.  «Адвокатська  монополія».  Чи  варто  .і-і.  скасовувати?  Вє.с#ztк
Харківського нщіонального університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2;02J).
№ 29. С. 268-275. Rеtгіеvеd fҐоm httpS ://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаW/агtісlе/vіеW/ 15640.

3.   Рибалко   Г.С.   Роль   і   місце   адвокатури   у   державі.   Вz.с#zfк  .ГсZр;tg.бсько2о
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2;02,Ґ). №_ 30. С.141-
146.RеtгіеVеdfҐоmhttрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаw/агtісlе/Vіеw/16353.

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


