
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна),  опонентів  для  захисту
дисертаційно.і. роботи  аспіранта Нді  державного  будівництва  та місцевого
самоврядування НАПрН УкраЇни Приходько Олени Віталі.і.вни «Публічно-
приватне партнерство в аспекті конституційно.і. економіки» на здобуття
ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
Право, складу спеціалізовано.і. вчено.і. ради та порушення клопотання перед
МОН Укра.і.ни  щодо  створення  спеціалізовано.і.  вченоЇ 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 спеціалізованоЇ вченоЇ ради
(штатного    працівника   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна) та опонентів дисертаційно.і. роботи аспіранта Нді державного
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН Укра.і.ни Приходько олени
ВіталіЇвни  «Публічно-приватне  партнерство  в  аспекті  конституційно.і.
економіки»  на здобуття 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 дисертаційноЇ
роботи аспіранта Нді державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН Укра.і.ни Приходько олени Віталі.і.вни;

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    дисертаці.і.    аспіранта    Нді    державного
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН Укра.і.ни Приходько Олени
Віталі.і.вни.

Вчена рада університету ухвалила:
1) затвердити кандидатури:
- голови спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з правом прийняття

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. Приходько Олени
ВіталГі.вни  «Публічно-приватне  партнерство  в  аспекті  конституційно.і.



економіки»  на здобутгя ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81  -
Право  з   галузі  знань   о8  -  Право   (штатного  працівника  Харківського
націонаLльного університету імені В. Н. Каразіна):

Сиро.і.д Тетяни Леонідівни, 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 голову ради:
СііроЇц 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,
О1ехапdег  S.  Регеdегіі,  IeVgen  В.  ТіtоV,  LагуSа  D.  Vагuпts.  The  регsопаl  data
ргоtесtіоп mechanism іп the Еuгореап Uпіоп. J7zfєгисzfz.о77a/ t/о#гисz/ о/Есоиоmz.сs
сїиd Всfsі.иеs$ Лс7mz.иz.sягсїf;.ои.  2020.  Vоl.  VІП.  Special  Issue  1.  Р.190-201.  DОІ:
10.22937ЛJСsNs.2021.21.5.17.                                   Rеtгіеvеd                                   Еоm:
httрs://www.WеЬоfsсіепсе.соm/wоs/wоsсс/R]l1-гесогd/WОS:000667528900017
(WоS);
2. VoitsikhoVskyi А., BakumoV О., Ustymenko О., Sугоіd Т. The гіght of access to
the   іпtеmеt   aS   Бmdаmепtаl   human   гіght   giVen   the   deVelopment   of  g1оЬа1
Lп$Огта,tіюп SОсіе+у. ReviSta de Dігеіtо, Estado е Теlесотuпісщбеs, 2021. Vоt.1З.
Issue  1. Р.1 -19. RеtгіеVеd ІЇоm httрS://wwW.sсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-
s2.0-85108096326&Огіgіп=геsultslіst&sогt=р1f-
f&sгс=s&stl=sугоіd&St2Ґ&пlo=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=204fе3f5d73088f351Ьf7dа12540е950&sоt=апl&Sdt=аut&Sl=39&s=АU-
ІD%28%22Sугоіd%2с+Теtіапа+L.%22+57211962411О/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.  f7сz};ко6зtzЇ  6z.с#зtк  д#z.77j7о#еиj7обськоєо
Оералссzб#о2о );#z.бєрс%иеиj;  6#уирz.иґfzх.  с77рсZ6.  2019.  № 3.  С. 54-60.  Rеtгіеvеd
Hom fіlе:///С:/Usегs/UsегЮоWп1оаds/Nvdduvs_2019_3_11.рdf.

та опонентів:
(1):  Громовчук  Мирослави  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 Мирослава Володимирівна
1.  У 2021  році  був  членом чотирьох  спеціалізованих учених рад з  правом
прийняття до розгляду та проведення разового 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
Роlіtіса1 Сопtепt. Всz/fz.с /о#7.7со/ о/Есо77o77%.с S/%dz.е$. 2019. Vоl.  5. ISsue 3. Р. 59-
66.          Rеtгіеvеd          Hom          http S : //www. WеЬоfsсіепсе. соm/wоs/Wоsсс/Нl l-
гесогd/ wOS :0004786553 00008 (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
t;hе Т3;ха:]т:р+е of UІкгаjте). Studia UпіvегSіtаtіs  СіЬіпіепSіS,  Sегіеs  Ніstогіса. 2;019.
Vоl.                    16.                    Р.                    265-273.                    Rеtгіеvеd                   HOm
httрs://www.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=5721955 7481  (Sсорus);
3.Громовчук   М.В.,   Бєлов   д.М.Релігія   і   право   людини   на   штучне
з,гііі]і:іlщен:ня.  Науковий  вісник  Ужгородського  національного університету.
Серіяї    JГрсз6о.     2021.    Вип.64.    С.     51-54,    RеtгіеVеd    Hom    httр://VіSпуk-

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

(2):   Болдирєва    Сергія   В'ячеславовича,    кандидата   юридичних   наук
(спеціальність 12.00.02 -конституційне право; муніципальне право), доцента,
доцента   кафедри   державного   будівництва   Національного   юридичного
університету імені Ярослава Мудрого;

дані про опонента:
Боj[дирєв Сергій В'ячеславович
1. У 2021 році не був 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.  ВоldугіеV  s.V.,  Steshenko  Т,V.,  FгоlоV  О.О.,  Сhугkіп  А.S.,  Shestopal  s.S.
Institutional  tгапsfоmаtіоп  of the  fmancial  Ьаsіs  of the  1оса1  sеlf-gоvеmmепt.
Орсі6п.    2019.    Айо    35.    Rеgulаг   Nо.90-2.    Р.    614і30.    Rеtгіеvеd    Hom
httрs://wWW.SсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85077607050&огіgіп=АuthогNаmеsLіst&tхGіd=997сеdfа4а9е9d58lаf53174с173
0665 (Sсорus);
2. Болдирєв С. В., Ребриш Б.Ю. Публічні консультаціЇ як одна з можливих
стадій    добровільного    обєднання    територіальних    іромад.    державне
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна
та    ін.    Харків:    Право.    2018.    Вип.    35.    С.93    -106.    RеtгіеVеd    Hom
httрs://dsрасе.пlu.еdu.uа/Ьіtstгеаm/123456789/16449/l/35.рdf;
3. Болдирєв  С.  В.,  Чубарь  С.  С.  Французький  досвід  організаціЇ  публічно.і.
влади на місцях та сучасний стан конституційно.і. реформи в Укра.і.ні в частині
децентРаЛізаці.1. вЛадИ: РизиКи, ПРОбЛеми ЗапРОВадЖення. JГрсZ6о Z. С);є71іоьси6о.
2020.                №                2.                С.                13-19.                RеtгіеVеd               Eom
httр://ргаvоіsusріlstvо.огg.uа/агсhіVе/2020/2_2020/рагt_1/5.рdf.

2)    Затвердити    склад    спеціалізовано.і.    вчено.і.    ради    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до



розгляду  та  проведення  разового  захисту  дисертаці.і.  Приходько  Олени
Віталі.і.вни  «Публічно-приватне  партнерство  в  аспекгі  конституційно.і.
економіки»  на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціаjіьністю о81  -
Право з галузі знань о8 -Право:
-   Голова   ради:   СироЇц   Тетяна   Леонідівна,   доктор   юридичних   наук
(спеціальність:  12.00.11  -міжнародне  право),  професор,  завідувач  кафедри
міжнародного і європейського права юридичного  факультету Харківського
національного університету 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): Болдирєв Сергій В'ячеславович, кандидат юридичних наук
(спеціальність 12.00.02 -конституційне право; муніципальне право), доцент,
доцент   кафедри   державного   будівництва   Національного   юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.

3)  Порушити  клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціаjіізовано.і.  вчено.і.  ради  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового
захисту  дисертаціЇ  Приходьію   Оjіени   Віталі.і.вни   «Публічно-приватне
партнерство  в  аспекті  конституційно.і.  економіки»  на  здобуття  ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 - Право.


