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Вчено.і.  ради  Харківського національного
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    р
Харківського національного університету імені В. Н.

і  В. Н. Каразіна  з
татних    працівників
дисертаціЇ здобувача

кафедри  конституційного  і  муніципального  права  Роскошного  іллі  ВалерійЬвича
«Конституційно-правові    засади    взаємоді.].   людини    і    держави    в    умовах
інформаційного    суспільства»    на   здобутгя    ступеня   доктора    фіjіософі.і.   за
спеціальністю  о81  -Право  з  галузі  знань  о8  -  Право  та  затвердження  кафедри
конституційного   і   муніципального   права  юридичного   факультету   Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол Ng 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   конституційного   і   муніципального   права   Роскошного   іллі
Валерійовича  «Конституційно-правові   засади   взаємоді.і.  людини   і  держави   в
умовах інформаційного  суспільства» на здобуття  ступеня доктора  філософі.і. за
спеціальністю  о81  -Право  з  галузі  знань  о8  -  Право  та  затвердження  кафедри
конституційного   і   муніципального   права  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
конституційного     і     муніципального     права    Роскошного     іллі     Валерійовича
«Конституційно-правові    засади    взаємоді.і.   людини    і    держави    в    умовах
інформаційного    суспільства»    на   здобутгя    ступеня   доктора    філософі.і.   за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право:

(1) Кагановську Тетяну Євгені.і.вну, доктора юридичних наук (спеціальність
12.00.07  -  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право),
професора, ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Кагановська Тетяна Євгені.і.вна
1) У 2021  році  була членом разово.і. спеціалізовано.і. учено.і. ради д 64. 051.011

(голова).
2)   ПублікаціЇ   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1. Tetiana L. Sугоіd, Tetiana Y. Каgапоvskа, Valentyna М. ShаmгаіеVа, Оlехапdег

S. Регеdегіі,  IeVgen В.  ТіtоV,  LагуSа D. Vагuпts.  The регsопаl data ргоtесtіоп mechanism•їr\ Чhе Ежгореа;п ТJпііоп. Іпtегпаtіопаl Jоuгпаl of Economics  and Business Аdтіпіstrаtіоп.



сопtепt/uрlоаds/2020/06/Монографія-США-юридичні-науки.рdf.

(2)    Передерія    Олександра    Сергійовича,    кандидата    юридичних    наук
(спеціальність:   12.00.01  -  теорія  та  історія  держави  і  права;  історія  політичних  і
правових    учень),    доцента,    доцента    кафедри    державно-правових    дисциплін
юридичного      факультету      Харківського      національного      університету      імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Передерій олександр 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. Tetiana   L.    Sугоіd,    Tetiana   Yе.    КаgапоVskа,    Valentyna   М.    ShаmгаіеVа,

ОІехапdег S. Регеdегіі, IeVgen В. ТіtоV, LагуSа D. Vагuпts. The регSопаl data ргоtесtіоп
mеСhаПіSm   іП  the   ЕuГОреап   UПіОП.   J7!/єr72a/z.оио/  /ос#7€а/  о/ Есо7zо7%Z.сs   &  Вс#z.иєS$
24dmz.иZ.sfгаfz.ои.     2020.     Vо1.VІП.     Special     ISsue     1.     Р.     190-201.     RеtгіеVеd     fгоm
httрS://www.іjеЬа.соm/jоumаl/536(WоS);

2. Передерій О.С., Григоренко Є.І. Еволюція нормативних основ європейськоЇ
інтекраці.і.   Укра.і.ни   на   сучасному   етапі   державотворення.   ВZ.с#Z4к   jГсzркj.6с.ькоєо
націоналt,ного університету імені В` Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2;02;f). Виіі. 2;9. С.
60і6. Rеtгіеvеd fгоm https ://регіоdісаls.kагаZіп.uа/1аw/агtісlе/vіеW/ 15655/ 14916;

3. Передерій О.С. Правопорядок Європейського Союзу: сутнісні особливості та
вплив  на  трансформацію  правопорядку  УкраЇни.  Чсїсоизtс  Кє{і.бськоєо );#j.Gерсзfие77е)і
7єрaбсZ.                2021.               №                1.               С.               50-56.               RеtгіеVеd               fгоm
httрs://сhаsргаVа.соm.uа/іпdех.рhр/jоumаl/іssuе/VіеW/82/97.

2. Затвердити кафедру конституційного і муніципального права юридичного
факультету   Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   для
проведення фахового семінару.

2020.   Vоl.   VІП.   Special   Issue   1.   Р.   190-201.      DОІ:   10.22937ЛJСSNS.2021.21.5.17.       `;;
RеtгіеVеd              fгоm              URL :              http s ://www.wеЬоfs сіепсе. с оm/Wо s/wо sсс/ful l -
гесогd/WОS:000667528900017 (WоS);

2.  Кагановська  Т.  Є.  Нові  правові  стандарти  юридично.і.  освіти  в  Укра.і.ні.
Вісник   Харківського    національного   університету    імені    В. Н. Каразіна.    Серія
їїJ7РЛВО;».             2018.             Вип.             25.             С.             6-8.             Rеtгіеvеd             fгоm
httрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаW/агtісlе/VіеW/ 11720;                                                                                     $

mdthе3;t:::Оuhj:еУа:есГоОпhjft:о:.s'оКfааg:ПmО::іау:ТЬоТі:і::ііО:sdЬіееgа:ерПг:іtііеzіПsSі:іVііг::;::ttЇЦ#
fог dеNеЛор:гґю".  Тhеогеtісаl f ЬипdаtіопS of juгіSрrиdепсе: collective топоgгарh l FІ"dна;г      . А
М., Yatsenko І., Кlіuіеv О., еtс.; Intemational science Gгоuр.   ВоStоп: Ргіmеdіа еLаuпсh,       !
2020.           Р.           68-81.           Rеtгіеvеd           fгоm           URL:           httрS://іSg-kопf.соm/Wр-;+y±


