
Вчено.і.     ради     Харківського     національного     університету     імені
В.Н.Каразіна    з    питання:     «Про    затвердження    кандидатур    голови
спеціалізовано.і.      вчено.і.     ради      (штатного      працівника     Харківського
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна),  опонентів  для  захисту
дисертаційно.і. роботи здобувача кафедри конституційного і муніципального
права юридичного факультету Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна  Гордіюка  Сергія  Анатолійовича  <Жонституційно-правове
регулювання духовно-культурних відносин в Укра.і.ні» на здобуття ступеня
доктора філософіЇ за спеціальністю о81  -Право з галузі знань о8 -Право,
складу спеціалізованоЇ вчено.і. ради та порушення  клопотання  перед МОН
Укра.і.ни щодо створення спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з правом
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.»

від 25 жовтня 2021 року, протокол №11

Заслухавши виступ в.о.  декана юридичного факультету,  д.ю.н., проф.
Серьогіна В.О. з питань:

1) Про затвердження кандидатури голови спеціалізовано.і. вчено.і. ради
(штатного   працівника   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна)   та   опонентів   дисертаційно.і.   роботи   здобувача   кафедри
конституційного     і     муніципального     права     юридичного     факультету
Харківського  національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна  Гордіюка
Сергія  Анатолійовича  «Конституційно-правове  регулювання  духовно-
культурних відносин в Укра.і.ні» на здобутгя ступеня доктора філософі.і. за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право;

2) про затвердження складу спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з
правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційно.і.
роботи   здобувача   кафедри   конституційного    і    муніципального   права
юридичного   факультету   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна Гордіюка Сергія Анатолійовича;

3)  про порушення клопотання перед МОН Укра.і.ни щодо створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з правом прийняття до розгляду та
проведення разового захисту дисертаціЇ Гордіюка Сергія Анатолійовича.

Вчена рада університету ухвалила:
1) затвердити кандидатури:



- голови спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з правом прийнятгя
до  розгjіяду  та  проведення  разового  захисту  дисертаці.і.  Гордіюка  Сергія
Анатолійовича      «Конституційно-правове      регулювання      духовно-
культурних відносин в Укра.і.ні» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право (штатного працівника
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна):

СироЩ Тетяни Леонідівни, доктора юридичних наук (спеціальність: 12.00.11
-   міжнародне   право),   професора,   завідувача   кафедри   міжнародною   і
європейського  ікрава  юридичного  факультету  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна.
дані про голову ради:
Сиро.і.д 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. Tetiana   L.   Sугоіd,   Tetiana   Y.   Каgапоvskа,   Valentyna   М.   Shаmгаіеvа,
Оlехапdег  S.  Регеdегіі,  IeVgen  В.  Тіtоv,  LагуSа  D.  Vагuпts.  The  регsопаl  data
ргоtесtіоп mechanism іп the Еuгореап Uпіоп. J7зfегисzfj.оj7сї/ /о#гисz/ о/Есоиоиz.с.s
сzиd В#Бz.j7єss Лс7иz.иz.Бfгсz#.ои.  2020.  Vоl.  VПІ.  Special  IsSue  1.  Р.190-201.  DОІ:
10.22937ЛJСSNS.2021.21.5.17.                                    Rеtгіеvеd                                    fҐоm:
httрs://WwW.wеЬоfsсіепсе.соm/wоs/Wоsсс/Rіll-гесогd/WОS:000667528900017
(WоS);
2. Voitsikhovskyi А., Bakumov О., Ustymenko О., Sугоіd Т. The гіght of access to
the   іпtеmеt   as   Rmdamental   human   гіght   giVen   the   development   of  g1оЬа1
Lп$o:гі:і:Lаtіот SОсіеtу. Revista de Dігеіtо, Estado е ТеlесотuпісасбеS. 2021. Vо1.1З.
Issue 1. Р.1-19. Rеtгіеvеd Eom hкрs://wWW.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-
s2.0-85l08096326&огіgіптеsultslіst&sогt=рlf-
f&sгс=s&stl=sугоіd&st2ґ&пlо=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=204fе3f5d73088f351Ьf7dа12540е950&sоt=апl&Sdt=аut&sl=39&s=АU-
ІD%28%22Sугоіd%2с+Теtіапа+L.О/о22+572119624і1О/о29&геlроs=0&сіtеСпt=0
&sеагсhТеm= (Sсорus);
3. Сиро.і.д  Т.Л.  Правова  основа  політики  Європейського  Союзу  в  галузі
безпеки:   від  витоків  до   сучасності.  fJсZ);J(обс/є;   6z.с#з/к  д#Z.79ро77еиро6ськоєо
Оераfсс!б#о2о }і#z.6ерс#иеи);  6jf)іmрz.G#;+* сирсZ6.  2019.  № 3.  С. 54-60.  Rеtгіеvеd
Еоmfі1е:///С:/Usегs/Usег/Dоwпlоаds/Nvdduvs_2019_3_11.рdf.

та опонентів:
(1):  Громовчук  Миросjіави  Володимирівни,  доктора  юридичних  наук
(12.00.02  -  конституційне  право;  муніципальне  право),  доцента,  доцента
кафедри   конституційного   права  та   порівняльного   правознавства  дВНЗ
«Ужгородський національний університет» ;
дані про опонента:
Громовчук Міірослава Володиміірівна



1.  У 2021  році був членом чотірьох спеціалізованих учених рад з  правом
прийнятгя до розгляду та проведення равового захисту дисертаці.і..
2. Публікаці.і. фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:
1. Bielov  D., Ігіпа  А., Нгоmоvсhuk  М. The  Basic  Law  of the  Stаtе:  1еgа1  and
Political Сопtепt. Всі/fz.с Jо#777сz/ о/Есоиоmz.с Smс7z.еs. 2019. Vоl. 5. IsSue 3. Р. 59-
6 6.          Rеtгіеvеd          Hom          hкр s ://www.wеЬоfsсіепсе , соm/Wоs/Wоsсс/mll-
гесогd/ wOS :000478655300008 wоS);
2.Віеlоv   D.,   Ігіпа   А.,Нгоmоvсhuk   М.   The   Ніstогу   of  the   Рагаdіgm   of
Constitutionalism at the Ргеsепt Stage of Development ofthe Роst-Sоvіеt StateS (оп
the Ехагп:р1е of Ukга;те). Studia UniversitatiS СіЬіпіепsіs, SerieS НіStогіса. 2019.
Vоl.                   16.                   Р.                   2 65-2 73.                   RеtгіеVеd                   Eom
httрs://Www.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=5721955748l(Sсорus);
3.Громовчук   М.В.,   Бєлов   д.М.Релігія   і   щ.аво   людини   на   штучне
з;Етгііlщен:ня.  Науковий  вісник Ужгородського  національного університету.
СерZя..    JГрсZ6о.     2021.    Вип. 64.    С.     51-54.    Rеtгіеvеd    Eom    httр://vіsпуk-

ргаvо.uzhпu.еdu.uа/агtісlе/vіеw/236797/235333.

(2):    Гришко    Лілі.і.    Міікола.і.вни,    к.ю.н.    (спеціальність     12.00.02    -
конституційне право ; муніципальне право) , старшого наукового співробітника
Цді державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН Укра.і.ни;

дані про опонента:
Гришко Лілія Микола.[.вна
1 . У 202 1 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2. Публікаці.і. фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:
1. Sегоhіп   V.,   Zinchenko   О.,   Sегоhіпа   S.,   Реtгесhепkо   S.,   TSyganyuk   Y.,
Gгуshkо L. Fгееdоm of speech and violation of ргіVасу. Jо%77єсZ/ о/Lєgсї/, Еfйz.ссі/
сZиd   Rеg%/оfо7у   Js$сtє$.    2021.    Vоl.    24.    Special    Issue    1.    Rеtгіеvеd    Hom
hкрs://wWW.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=57210787181(Sсорus);
2. Гриіпко Л. М. Політичні права та свободи громадян (підданих) у монархіях
д:ргібс;ьшого  Сжо]іу.  Вісник Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Ксірсzзz.#сї.    СєрZя   {їJТрсz6о.    2017.   Вип.   24.    С.    49-51.   Rеtгіеvеd   Hom
hкрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/lаW/агtісlе/vіеW/10550;
3. Гришко Л.  М.  Особливості  конституційного  статусу  особи  в  монархіях
Арабського Сходу. J7рсr6о Z. без72ексZ. 2017. № 3  (66).  С. 21-26. RеtгіеVеd fҐОm:
hкр://рЬ.uпіvd.еdu.uа/іпdех.рhрдВ/агtісlе/vіеW/59/50.
2)    Затвердити    склад    спеціаjіізовано.і.    вчено.і.    ради    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняпя до
розгляду   та   щ]оведення   разового   захисту   дисертаціЇ   Гордіюка   Сергія
Анатоііійовича      «Конституційно-правове      регулювання      духовно-
культурних відносин в Укра.і.ні» на здобутгя ступеня доктора філософі.і. за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право:



-   Голова   ради:   Сиро.і.д   Тетяна   Леонідівна,   доктор   юридичних   наук
(спеціальність:  12.00.11  -міжнародне право),  професор, завідувач  кафедри
міжнародного і європейського права юридичного  факультету Харківського
національного університе'іу імені В. Н. Каразіна;
- Рецензент (1): Кагановська Тетяна  Євгені.і.вна, доктор юридичних наук
(спеціальність  12.00.07 - адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;
інформаційне    право),    професор,    ректор    Харківського    національного
університету імені В. Н. Каразіна;
-Рецензент (2): Передерій Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук
(спеціальність: 12.00.01 -теорія та історія держави і права; історія політичних
і  правових  учень),  доцент,  доцент  кафедри  державно-правових  дисциплін
юридичного   факультету   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна;
- Опонент (1): Громовчук Мирослава Володимирівна, доктор юридичних
наук (12.00.02 -конституційне право; муніципальне право), доцент, доцент
кафедри   конституційного   права  та  порівняльного   правознавства  дВНЗ
«Ужгородський національний університет» ;
- Опонент (2): Гришю Лілія Миіюла.і.вна, к.ю.н. (спеціальність  12.00.02 -
конституційне право; муніципальне право), старший науковий співробітник
Нді державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН УкраЇни.

3)  Порушити  клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна з правом прийнятія до розгляду та проведення разового
захисту   дисертаці.і.   Гордіюка   Сергія   Анатолійовича   «Конституційно-
правове   регулювання   духовно-культурних   відносин   в   Укра.і.ні»   на
здобутгя  ступеня  доктора  філософі.і. за спеціальністю  о81  -Право  з  галузі
знань о8 -Право.


