
(штатного    працівника    Харківського    національного    університету    імені
В. Н. Каразіна), опонентів дтія захисту дисертаційно.і. роботи здобувача кафедри
конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського
національного      університету      імені     В.Н.Каразіна     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, складу спеціалізованоЇ
вченоЇ ради та порушення клопотання перед МОН Укра.і.ни щодо створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з  правом  щ]ийняпя до розгляду та
іц]оведення 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  кацдидатури  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    Роскошного    іллі
Валерійовича: «Конституційно-правові засади взаємоді.і. людини і держави
в умовах інформаційного суспільства» на здобуття ступеня доктора філософіЇ
за спеціальністю о81 - Право з галузі знань о8 - Право;

2)  про  затвердження  складу  спеціалізованоЇ 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
РОскошного І.г[лі Валерійовича;

3)  про  порушення  клопотання  перед  МОН  УкраЇни  щодо  створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради  університету  з  правом  прийнятгя  до  розгляду та
проведення разового захисту дисертаці.і. Роскошного іллі Валерійовича.

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

розгляду   та   проведення   разового   захисту   дисертаціЇ   РОскошного   іллі
Валерійовича: «Конституційно-правові засади взаємоді.і. людини і держави
в умовах інформаційного суспіjіьства» на здобуття ступеня доктора філософіЇ



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 міжнародного і
європейського   права   юридичного   факультету   Харківського   національного
університе'іу імені В. Н. Каразіна.
дані про голову ради:
Сиро.Ш 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
"есhапіSт Їп the Ешореап Uг\іоп. Іпtегпаtіопаl Jоигпаl of EconomicS and BusinesS
Лd;%j.7сz.$Яіafz.о7!.     2020.     Vоl.     VПІ.     Special     ISsue     1.     Р.      190-201.          DОІ:
10.22937ЛJСsNs.2021.21.5.17.                                      Rеtгіеvеd                                      Еоm:
hкрs://WWw.WеЬоfsсіепсе.соm/wоs/Wоsсс/mll-
гесогd/WОS :000667528900017 (WоS);
2. Voitsikhovskyi А., BakumoV О., Ustymenko О., Sугоіd Т. The гіght of access to the
Intemet  as  mndamental  human гіght given the  development  of g1ОЬа1  infomation
Sосіеtу. Revista de Dігеіtо, EStado е Теlесотипісасбеs. 2021. Vо1.  1З. Т.Ssuе 1. Р. L-
19.        RеtгіеVеd        Hom        httрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85108096326&огіgіптеSultslіst&Sогtр1f-
f&sгс=s&Stl=sугоіd&st2=&пlо=l&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=204fе3f5d73088f351Ьf7dа12540е950&Sоt=апl&sdt=аut&sl=39&s=АU-
ІD%28%22Sугоіd%2с+Теtіапа+L.%22+57211962411%29&геlроs=0&сіtеСпt=0&s
еагсhТеm= (Sсорus);
3. Сиро.і.д Т.Л. Правова основа політики Європейського Союзу в галузі безпеки:
піід тїшгопі[в  діо  с;;учас;шос;піі.  Науковий  вісник  дніпропетровського  державного
);#g.8єрссtиє77і)і     6#)іmрZ.и#*     с7ірсzб.     2019.     №3.     С. 54іо.     Rеtгіеvеd     Hom
fіlе:///С:/Usегs/Usег/DоWпlоаds/Nvdduvs_2019_3_11.рdf.

та опонентів:
(1):   Громовчук   Мирослави   Володимирівни,   доктора   юридичних   наук
(12.00.02-конституційнеправо;муніципальнеправо),доцента,доцентакафедри
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 ofthe Stаtе: 1еgа1 and Political
Сопtепt. Всz/іz.с /о%7.7зо/ о/Есоиоиz.с Smdz.е$. 2019. Vоl. 5. ISsue 3. Р. 59-66. RеtгіеVеd



Hom                                                          https ://www. wеЬоfsсі епсе. соm/wоs/wоsсс/mll-
гесогd/ WOs :0004786553 00008 (WоS);
2.Віеіоv   D.,   Ігіпа   А.,НгоmоVсhuk   М.   The   Ніstогу   of   the   Рагаdіgm   of
Сопstіtutіопа1іsm at the Ргеsепt Stage of Development of the Роst-Sоvіеt States (оп
the Ехагпр|е of \]kга:hе). Studia UniversitatiS СіЬіпіепsіS, SегіеS НіStогіса. 2019. Vo\.
16.                           Р.                            265-273.                            RеtгіеVеd                           ІҐоm
httрs://wWw.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=5721955 7481 (Sсорus);
3. Громовчук М.В., Бєлов д.М. Релігія і право людини на штучне запліднення.
Науковий  вісник  Ужгородського  нщіонального  університету.  Серія:  Право.
2021.           Вип. 64.           С.           51 -54.           Rеtгіеvеd           fгоm           hкр://Vіsпуk-
ргаvо.uzhпu.еdu.uа/агtісlе/vіеW/236797/235333.

(2): Гришко Лілі1. Міікоjіа.і.вни, к.ю.н. (спеціальність 12.00.02 -конституційне
право; муніципальне щ]аво), старшого наукового співробітника Нді державного
будівництва і місцевого самоврядування НАПрН Укра.і.ни;
дані про опонента:         і
Гришко Лілія Микола.і.вна
1. У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняпя до
розгщду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
2. Пубтіікаці.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 vіо1аtіоп of ргіvасу. /осwzо/ о/LєgсZ/, Еf7%.ссz/ сz7сd jієg%/оfо7у
Jss#є$.         2021.         Vоl.         24.         Special         IsSue         1.         Rеtгіеvеd         Eom
httрs://wWw.sсорuS.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=5721078718l(Sсорus);
2. Гришко Л. М. Політичні права та свободи іромадян (підданих) у монархіях
драібсьLюго  Сжоlгу.   Вісник  Харківського   національного  університету   Щені
В.fҐ. jfарсвz.#сі.     Серz.я    {їJГрсzбо.    2017.    Вип.    24.    С.    49-51.    Rеtгіеvеd    fҐоm
httрS://регіоdісаls.kагаzіп.uа/lаW/агtіс1е/VіеW/10550;
3. Гришко  Л.  М.  Особливості  конституційного  статусу  особи  в  монархіях
Арабського  Сходу.  JТрсz6о  z.  бє3иекс!.  2017.  №  3  (66).  С.  21-26.  RеtгіеVеd  Ноm:
hкр://рЬ.uпіvd.еdu.uа/іпdех.рhрЛ'В/агtісlе/vіеW/59/50.

2)     Затвердити     склад     спеціалізовано.і.     вчсно.і.     ради     Харківського
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна  з  правом  прийняпя  до
розгляду   та   проведення   разового   захисту   дисертаціЇ   Роскошного   іллі
Валерійовича: «Конституційно-правові засади взаємоді.і. людини і держави
в умовах інформаційііого суспільства» на здобуття ступеня доктора філософі.і.
за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право:
-   Голова   ради:    СироЇц   Тетяна   Леонідівііа,   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):  Гришко  Лілія  Микола.].вна,  к.ю.н.  (спеціальність  12.00.02  -
конституційне право; муніципальне право), старший науковий співробітник НдІ
державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН Укра.і.ни.

3)  Порушити   клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради Харківського національного університе'іу імені
В. Н. Каразіна з правом щіийняття до розгляду та проведення разового захисту
дисертаці.і. Роскошного іллі Валерійовича:  «Конституційно-правові засади
взаємоді.і.  людини  і  держави  в  умовах  інформаційного  суспільства»  на
здобутгя ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о8 1 - Право з галузі знань
о8 -Право.


