
ВченоЇ     ради     Харківського     національного     університету     імені
В.Н.Каразіна    з    питання:     «Про    затвердження    кандидатур    голови
спеціалізовано.і.     вченоЇ     ради      (штатного      щ]ацівника     Харківською
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна),  опонентів  для  захисту
дисертаційноЇ  роботи  здобувача  кафедри  кримінально-правових  дисциплін
юридичного   факультету   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна  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, складу спеціалізовано.і.
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 спеціалізованоЇ вчено.і. ради
(штатного    працівника   Харківського    націонаLльного   університету   імені
В. Н. Каразіна)   та   опонентів   дисертаційноЇ   роботи   здобувача   кафедри
кримінально-правових   дисциплін   юридичного   факультету   Харківського
національного   університету  імені   В.   Н,   Каразіна   Роскошно.і.  Натеjіли
Годердзі.і.вни «Медіація у концепці.і. відновного правосуддя» 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 дисертаційно.і.
роботи  здобувача  кафедри  кримінально-правових  дисциплін  юридичного
факультету  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна
Роскошно.і. Нателли Годердзі.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. Роскошно.і. Нателли Годердзі.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. Роскошно.і. Нателли
Годердзі.і.вни «Медіація у концепці.]. відновного правосуддя» на здобуття
ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
Право (штатного працівника Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна):

Серьогіна   Віталія    олександровича,    доктора   юридичних   наук
(12.00.01  -теорія та історія держави і права; історія політичних і правових
учень, 12.00.02 -конституційне право; муніципальне право), професора, в.о.
декана  юридичного  факультету  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна.

дані про голову ради:
Серьогін Вітаjтій Олександрович
1.  У 2021  році  не  був членом  п'яти  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. КоЬzіеvа Т., Bezpalova О., Rjdе1 Т., Магkіп S., Sегоhіп, V. Ethical and 1еgа1 gг
ounds fог the WhіstlеЬlоwіпg of соггuрtіоп оffепsеs. /оиг7€сі/ о/І,еgсz/, Еfйz.сс!/ сz7zd
jzеgзf/сZfо7у.     2019.     Issues     22     (Sресіаl     Issue     2).     5     р.     RеtгіеVеd     Hom
httрs://www.sсорus.соm/іпWагd/гесогd.uгі?еіd=2-s2.0-
85071473156&рагtпегІDЩО&md5=1ес5е76dа53Ь44с89а2969Ьl81fа60с7

(Sсорus);
2. Каgапоvskа Т., Buhaichuk К., Vasyliev V., Sегоhіп V. Fогеіgп Ехрегіепсе of
Stаffіпg of me National Ро1ісе of Ukгаіпе at the Rеgіопа1 Level and the РоSsіЬі1іtу
of its  usе.  Amazonia  іпvеstіgа.  2020.  Vоl.  9  (25).  Р.  500-506.  Rеtгіеvеd  Hom
https ://аmаzопіаj пVеstіgа. іпfо/іпdех.рhр/аmаZОпіа/агtісlе/vіеW/ 1102 (WоS) ;
3. Sегоhіп V., Sегоhіпа S., Каgапоvskа Т. Rе1аtіопs Ьеtwееп сіtіZепs, сіVі1 society
and the state uпdег the conditions of а рапdеmу: political and 1еgа1 ргоЬlеms and
ркоS:ресts fок  dеNеЛОр"є;пf.  Тhеогеtісаl f ;оипdаtіопs  of jигіSрrиdепсе:  соllесthіе
иоиоg7іфй / Вlіkhаг М., Yatsenko І., Кlіuіеv О., еtс. ; Intemational Science Gгоuр.
Воstоп:  Ргіmеdіа  еLаuпсh,  2020.  Р.   68-81.   RеtгіеVеd  Hom  URL:   httрs://іSg-
kопf.соm/wр-сопtепt/uрlоаds/2020/06/Моноірафія-США-юридичні-науки.рdf.

та опонентів:
(1)  Щербаковського  Михайла  Григоровича,  доктора  юридичних  наук
(12,00.09  -  кримінальний  процес,   криміналістика  та  судова  експертиза,
оперативно-розшукова     діяльність),      професора,      завідувача      кафедри
криміншьного  процесу,  криміналістики  та  експертологі.і.,  факультету  №6
Харківського національного університету внутрішніх справ;

дані щ>о опонента:



Щербаковський Михайло Григорович
1 . У 202 1 році був членом семи спеціалізованих учених рад з правом прийняпя
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2. Публікаці.і. фахівця з наукового нащ>яму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:
1. Stepaniuk R., ShсhегЬаkоvskіу М., Кіkіпсhuk V., Lapta S., Guseva V. РгоЬlеms
of using fогепsіс mоlесulаг-gепеtіс examination іп сгіmіпаl ргосеduге of ukгаіпе.
Gеогgz.сzи    mєс7z.сс!/    7tеи;s.    2019/5.    №    290.    С.     157-163.    Rеtгіеvеd    EOm
httрs://Www.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85070078714&Огіgіп=геsultslіst(SСОРUS);
2.  ShсhегЬаkоvskіу М.  G. Еssепсе, stгuсtuге and оЬjесtіvеs of Special knoWledge
use   Їп   1еgа1   ргосееdЇпgs.   Тhеоку   and   Practice   of  ForenSic   Science   and
Сгz.mz.иa/!.$fz.с$.       2018.       18.        s.       192-201.RеtгіеVеd      fЇоm      hкрs://khгіfе-

jоumаl.огg/іпdех.рhр/jоumаl/іssuе/vіеW/4/18-2018$;
3. ShсhегЬаkоvskу М. Соггlаtіоп and stгuсtuге of а fогепsіс technique and fогепsіс
Sс;ге;гюе. Theory and Ргасtісе of Fогепsіс Science and СгітіпаlіstісS` 202;0. 21(Ї).
S.    133-147.    httрs://dоі.огg/l0.32353Жhгіfе.1.2020_09Щербаковський    М.    Г.
Співвідношення    та    структура    криміналістично.і.    техніки    й    судово.і.
е;шґшергFотюгЇііі. Теорія та практика судово.Ї експертизи і криміналістuки. 2;N2;0 .
Вип.         21         (1).         С.         133-147.         RеtгіеVеd         fЇоm         htфs://khгіfе-
jоumаl.огg/іпdех.рhр/jоumаl/агtісlе/VіеW/418
(DОІ:httрs://dоі.огg/10.32353/khгіfе.1.2020.09).

(2) Сіфябіна олексія Миколайовича, доктора юридичних наук (12.00.09 -
кримінальний  щ.оцес,  криміналістика  та  судова  експертиза,  оперативно-
розіііукова діяльність), професора, професора кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики  Класичного  приватного університету  інституту
права імені Володимира Сташиса.

дані про опонента:
Скрябін Олексій Миколайович
1. У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
2. Публікаці.і. фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:

1.SkгіаЬіп   О.  М.,   Sanakoiev  D.  В„   Sanakoieva  N.   D.,  Вегеzепkо  V.   V.,
LіuЬсhепkо, Y. V. Nеuгоtесhпоlоgіеs іп the аdvегtіsіпg іпdustгу: Lеgа1 and ethical
аSресts.    J7зиоvсr#.vе    Л4сZгkеfz.7сg.     2021.     17(2),    С.     189-201.    Rеtгіеvеd    Hom
httрs://www.ЬusіпеsSрегsресtіvеS.огg/іпdех.рhр/joumаls/іппоvаtіvе-
mагkеtіпg/іssuе-382/пеuгоtесhпоlоgіеs-іп-thе-аdvегtіsіпg-іпdustгу-lеgаl-апd-
еthісаl-аsресts (S СОРUS) ;
2. Скрябін  О.   М.   Основні  засади  розумності  строків  у  кримінальному
процесуальному кодексі Укра.і.ни. J7рсz8о !. сj;с#Zльсиєо. 2020. № 2. Ч. 3. С.  146



152.                                         Rеtгіеvеd Еom
httр://ргаVоіsusрі1stvо.огg.uа/агсhіvе/2020/2_2020/рагt_3/25.рdf;
3. Скрябін  О.  М.  Проблемні  питання  участі  понятих  у  кримінальному
провадженні.  J7ра6о  і. с};сиільсm6о.  2020.  №  5.  С.  220  - 224.  Rеtгіеvеd  HOm
httр://ргаvоіsusрі1stvо.огg.uа/агсhіvе/2020/5_2020/35.рdf.

2)    Затвердити    склад    спеціалізовано.і.    вчено.і.    ради    Харківського
національного університе.іу імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до
розгляду  та  проведення  разового  захисту  дисертаці.і.  РОскошно.і.  Нателли
Годердз]~і.вни «Медіація у концепцЇі. відновного правосуддя» на здобуття
ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
право:
- Голова ради: Серьогін Віталій Олександрович, доктор юридичних наук
(12.00.01  -теорія та історія держави  і права;  історія політичних і правових
учень,  12.00.02 -конституційне право; муніципальне право), професор, в.о.
декана  юридичного  факультету  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна;
- Рецензент (1): Гавриjіенко Олександр Анатолійович, доктор юридичних
наук  (12.00.01   -  теорія  та  історія  держави  і  права;  історія  політичних  і
правових учень), ірофесор, професор кафедри міжнародного і європейського
права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
-  Рецензент  (2):   Рибалко  Гліб  Сергійович,   кандидат  юридичних  наук
(спеціальність:   12.00.10  -  судоустрій;  прокуратура  та  адвокатура),  доцент
кафедри     кримінально-правових     дисциплін     юридичного     факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
- Опонент (1): Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридични
наук (12.00.09 -кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза,
оперативно-розіііукова      діяльність),       професор,       завідувач       кафедри
кримінального  процесу,  криміналістики  та  експертологі.і.,  факультету  № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ;
-  Опонент  (2): Скрябін  Олексій  Миколайовііч,  доктор  юридичних  наук
(12.00.09  -  кримінальний  процес,   криміналістика  та  судова  експертиза,
оперативно-розшукова      діяльність),      професор,      професор      кафедри
кримінального  права,  процесу  та  криміналістики  Класичного  приватного
університету інституту права імені Володимира Сташиса.

3)  Порушитіі  клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізованоі.  вчено.і.  ради  Харківського  національного  універсіітету
імеііі В. Н. Каразіна з правом прийнятгя до розгляду та проведення разового
захисту дисертаці.і. Роскошно.і. Нателли Годердзі.і.вни «Медіація у іюнцепці.і.
відновного   правосуддя»   на   здобуття   ступеня   доктора   філософіЇ   за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 - Право.


