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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 кримінально-правових дисциплін  Терпелюка  Євгенія  Володимировича
«Суб'єкТИвне    ставлення    особи   до    об'єктивних    ознак    кримінаjІьного
правопорушення та його кримінальногправове значення» на здобуття ступеня
доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о81  -  Право  з  галузі  знань  о8  -  Право
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 націонатіьного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і.
здобувача    кафедри    кримінально-правових    дисциплін    Терпелюка     Євгенія
Володимировича   «Суб'єктивне   ставлення   особи   до   об'єктивних   ознак
кримінального правопорушення та його кримінально-правове значення» 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     Терпелюка     Євгенія     Володимировііча
«Суб'єктивне    ставлення    особи   до    об'єктивних    ознак   кримінального
правопорушення та його кримінально-правове значення» на здобуття ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право:

(1)  Храмцова  олександра  Миколайовича,  доктора  юридичних  наук
(спеціальність   12.00.08   -   кримінальне   право   та   кримінологія,   кримінально-
виконавче    право),    професора,    професора    кафедри    кримінально-правових
дисциплін юридичного факультету Харківського націонатіьного університету імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Храмцов оj[ександр Миколайович
1 ) У 2021 році був членом семи разових спеціалізованих учених рад.
2)   Публікаці.і.  рецензента  з   наукового   напряму,   за  яким   підготовлено

дисертацію здобувача:



1. VladislaV  І.  Тегеmеtskуі,  Sегhіі  V.  Кпуsh,  Vasyl  М.  Stгаtопоv,  Оlеksапdг
М. Кhгаmtsоv,   Mykola   V.   Stаshсhаk.   ОгgапіZаtіопаl   and   1еgа1   detenninants   of
implementing intemational ехрегіепсе іп the health саге Sесtог of ukгаіпе.  И71z.сZdо7иоjсz.
Lеkсz7іskz.е.       2019,       tоmLХХП,       пг       4.       р.       710-715.       Rеtгіеvеd       Eom
htфs://WWW.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85065654877&огіgіп=АuthогNаmеsLіst&tхGіd=се34ff4d79Ь11902с51а373d088еfсо4
(sсорUS);

2. Храмцов О.М.  Особистість злочинця, який вчиняє злочини, пов'язані з
нас:ипьством   (кр"ЇнотюгЇшпй   гюпект).   Вісник   Харківського    націонстьного
університету  імені В.  Н. Каразіна.  Серія «Право». 2f)L] . Виігус;к 2;3. С.1ЗЗ-136.
Rеtгіеvеd Hom htф S : //регіоdісаl s. kагаzіп.uа/1аW/агtіс1е/vіеW/9 7 3 2/92 5 4 ;

3.  Храмцов  О.М.  Кримінально-щ]авова  характеристика  насильства  при
необхідній  обороні  (національний  та міжнародний  аспект).  Вz.с##к іГсїркG.6сько2о
нщіонального університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2Ю19. Виігус;к2;8.
С.  120-128. Rеtгіеvеd fгоm httpS ://регіоdісаls.kагаzіп.uа/lаw/агtісlе/VіеW/145 88.

(2)  СироЇц  Тетяну  Леонідівну,  доктора  юридичних  наук  (спеціальність:
12.00.11  -міжнародне  право),  професора,  завідувача  кафедри  міжнародного  і
європейського    права   юридичного    факультету   Харківського    національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
СироШ Тетяна Леонідівна
1) У 2021 році була членом трьох разових спеціалізованих вчених рад.
2)  Публікаці.і.  рецензента  з  наукового  напряму,   за  яким  підготовлено

дисертацію здобувача:
1. Sугоіd Т.,  НаVгу1епkо  О.,  Shevchenko  А.  Foundation  fог  сгіmіпа1  laW  іп

antique  stateS  of the погth Ь1асk sеа. /ои7'#сz/ о72 Еаtгорєсїи f7z.sіоw о/Lсzw.  2020. Vо1.
11, № 2.  s.136-146 Rеtгіеvеd fі.оm hкрS://www.SсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-
S2.0-85098537865&огіgіп=геsultslіst&sогtрlf-
f&sгс=S&Stl=Fоuпdаtіоп+fог+сгіmіпаl+lаW+іп+апtіquе+stаtеs+оf+thе+погth+Ьlасk+Sе
а&st2=&sіd=Ьс52с7Ь63Ь38869ff8е1са63с8fЗесе5&sоt=Ь&Sdt=Ь&S1=83&S=ТІТLЕ-
АвS-
КЕYО/o28Fоuпdаtіоп+fог+сгіmіпаl+1аW+іп+апtіquе+stаtеs+оf+thе+погth+Ь1асk+SеаО/о2
9&геlроs=0&сіtеСпF0&sеагсhТеm= (Sсорus);

2.  Сиро.і.д  Т.Л.  Міжнародна універсальна  організаційно-правова  основа  в
галузі  ро3зброєння  і  обмеження  озброєнь.  Вz.с##к  Хс7ркj.бськоєо  #о#z.о#сиь;юєо
університету  імені  В.Н.  Каржіна.  Серія:   «Право».  2019.  Вип.2].  С.  9s-104.
Rеtгіеvеd          fҐоm          httрs://регіоdіса1s.kагаZіп.uа/lаW/агtісlе/VіеW/13116.          DОІ:
httрs://dоі.огg/10.26565/2075-1834-2019-27-12;

3. СироЩ  Т.Л.  Правова  основа  політики  Європейського  Союзу  в  галузі
безпеки..   вці   витокЇв   до   с:учгюшосгг.і.   Науковий   вісник   дніпропетровського
державного університету внутрішніх  справ. 2019. №_ З. С. 54г60. І`еtгіеVеd fгот
fі1е:///С:/USегs/Usег/Dоwпlоаds/Nvdduvs_2019_3_11.рdf.

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


