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ВченоЇ ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з
питання:   «Про   затвердження   кандидатур   голови   спеціалізованоЇ  вчено.і.  ради
(штатного   працівника   Харківського   національного   університе'іу   імені   В,   Н.
Каразіна),   опонентів   для   захисту   дисертаційноЇ   роботи   здобувача   кафедри
кримінально-правових      дисциплін      юридичного      факультету      Харківського
національного    університету    імені    В.    Н.    Каразіна    Терпелюка    Євгенія
Володимировича   «Суб'єктивне   ставjтення   особи   до   об'єкгивних   ознак
кримінального  правопорушення та його кримінаjтьно-правове значення» на
здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
Право, складу спеціалізованоЇ вчено.і. ради та порушення шопотання перед МОН
Укра.і.ни   щодо   створення   спеціалізованоЇ  вчено.і.  ради  університету  з  правом
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ»

від 25 жовтня 2021 року, протокол №11

Застіухавши   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
(іптатного     працівника     Харківського     національного     університету     імені
В. Н. Каразіна) та опонентів дисертаційно.і. роботи здобувача кафедри кримінально-
правових    дисциплін    юридичного    факультету    Харківського    національного
університе'іу     імені     В.Н.Каразіна     Терпелюка     Євгенія     ВОлодимировича
«Суб'єктивне    ставjіення    особи    до    об'єктивних    ознак    кримінального
правопорушення та його кримінаііьно-правове значення»  на здобутгя ступеня
докгора філософіЇ за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право;

2)прозатвердженняскладуспеціалізовано.і.вчено.і.радиуніверситетузправом
прийняпя  до  розгляду  та  проведення  разового  захисту  дисертаційноЇ  роботи
здобувача   кафедри   кримінально-правових   дисциплін   юридичного   факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Терпеііюка Євгенія
Володимировича;

3)  про  порушення  шопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради  університету  з  правом  прийнятгя  до  розгляду  та
щ]оведення разового захисту дисертаціЇ Терпелюка Євгенія Володимировича.

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

розгляду   та   щ.оведення   разового   захисту   дисертаціЇ   Терпелюка   Євгенія
Володимировича   «Суб'єктивнс   ставлення   особи   до   об'єктивних   ознак
кримінального правопорушення та його кримінально-правове значення» на
здобупя ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
Право   (штатного   працівника   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна):



Шайтуро Ольги Павjіівни, доктора юридичних наук (спеціальність: 12.00.08
-  кримінальне  іц]аво  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право),  доцента,
доцеша   кафедри   кримінально-правових   дисциплін   юридичного   факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про голову ради:
Шайтуро Ольга Павлівна
1 ) У 2021 році була членом шести разових спеціалізованих вчених рад.
2) Пуб]іікаціЇ рецензента з наукового напряму, за яким  підготовлено дисертацію
здобувача:
1. Bakumov О., Neviadovskyi V., Shаіtuго О. Intellectual capital development within the
conditions ofthe infomation sосіеtу. Во/f7.с /ог7за/ о/Есоиоиz.с Sfз4с7z.е,$. 2018. Vоl. 4, Nо.
4.                                Р.                                 14-23.                                RеtгіеVеd                                fі.оm
httрs://аррs.WеЬоfkпоwlеdgе.соm/ІпЬоuпdsегvісе.dо?ргоduсt=WОS&Fuпс=Fгаmе&Dе
stFаіl=httр%3А%2F%2Fwww.WеЬоfkпоwlеdgе.соm&SгсАрр=RRС&lосаlеїu_RU&Sг
сАuth=RRС&SІD=Е6ЬRМЕ35jfsF4lL6527&сustоmегsІD=RRС&mоdе=FullRесогd&ІS
РгоduсtСоdе=Yеs&Іпіt=YеS&асtіоп=геtгіеvе&UТ=WО s%3АО ОО4 5 3 449100 003.  D ОІ :
10.30525/2256-0742/2018-4-4-14-23 (WеЬ of Sсіепсе);
2. Шайтуро О. П. Взаємодія органів місцевого самоврядування з іншими суб'єкгами
іц.отиді.і.  злочинності.  ЮрєfОеtч;ґ%#  бюлеmе#ь.  2018.  Випуск  7,  Ч. 2.  С.  257-263.
RеtгіеVеdЕоmhttр://wWW.lаwЬullеtіп.оduvs.оd.uа/агсhіvе/2018/7_2018/рагL2/38.рdf;
3. Шайтуро О.П. Види заходів протидіЇ злочинності в діяльності органів місцевого
самоврядування у сфері протидіЇ злочинності. ЮрZtОє4іt#сt# бюлеиегfь. 2017. Випуск
5                            (5).                            С. 239-243.                            Rеtгіеvеd                           fгоm
hкр://WWW.lаwЬullеtіп.оduvs,оd.uа/агсhіvе/2017/5_2017/5_2017.рdf.

та опонентів:
(1)  Павликівського  Віталія  івановича,  докгора  юридичних  наук  (12.00.08  -
кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінатіьно-виконавче  право),  професора,
Першого прорекгора ТОВ «Харківський університет»;

дані про опонента:
Павликівський Віталій івановііч
1. У 2021 році був членом двох спеціалізованих учених рад з правом щийня'ітя до
розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2.  Публікаці.і.  фахівця  з  наукового  напряму,  за  яким  підготовлено  дисертацію
здобувача:
1. Shulha  А.,  PavIykivskyi  V.,  Vasyliev  А.,  КопdгаtоV  D.  Application  of  GIS  and
Сгіmіпаl   Legal   Aspects   fог   Ргоtесtіпg   Land   Rеsouгсеs   іп   Ukгаіпе.   Jо%гисr/   о/
Еиw.rо7!иеиіtz/ Лссо%7зfj.иg сїиd А4сr7соgєmєиf. 2021. № 9 (2). Р.  145-157. Rеtгіеvеd fЇоm
hкрs://wwW.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85101530883&огіgіпїеsultslіst&sогFрlf-
f&sгс=s&stl=РаVlуkіvskуі&st2тr&пlо=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=752соdf7Ьdа74fЬdа9f4ее9Ьсеfl6е68&sоt=апl&Sdt=аut&sl=42&s=АU-
іD%28%22РаvlуkіvskуіО/о2с+Vіtаlіі%22+57211969387°/о29&геlроs=0&сіtеСпt=0&sеаг
сhТеm= (DОІ: hкрs://dоі .огg/10.5890/JЕАМ.2021.06.004) (sсорus)
2.  Shulha А.,  Pavlykivskyi V.,  Кhгаmtsоv  О.,  Вогуsоvа L.  CaSe  study of sосіо-lеgаl
conditionality of еstаЬlіshіпg а Ьап оп сгіmіпаl acts conceming land геsоuгсеS. Есо1оgіса1
Quеstіопs.               2021.               №               32               ( 1).               Rеtгіеvеd               fгоm
hЩs://Www.sсорus.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-s2.0-



85093520592&огіgіп=геsultslіst&sогtрlf-
f&Sгс=s&stl=РаvlуkіVskуі&st2тr&пlо=l&пlг=20&пls=соuпt-
f&Sіd=752соdf7Ьdа74fЬdа9f4ее9Ьсеfl6е68&sоt=ап1&sdt=аut&sl=42&s=АU-
ІD%28%22Раvlуkіvskуі%2с+Vіtаlіі%22+57211969387%29&геlроs=2&сіtеСпt=l&sеаг
сhТегm#mеtгісs (DОІ: httр://dх.dоі.огg/ l 0.12775Л3Q,2021.006) (Sсорus).
3. Yukhno О., Yemelianov V,, PavIykivskyi V., КаlаShпуk О., Sivash О. Implementation
ofthe гіght to ргоtесt health оп the mаtегіаls of the ргасtісе of the Еuгореап соuгt of human
гіghts.  Gєогgj.а7! Л4:еdj.сс!/ jNеws.  2020.  №  7-8  (304-305).  С.189-194.  Rеtгіеvеd  fҐоm
httрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2,0-
85091566988&огіgіпїеsultslіst&sогtрlf-
f&sгс=s&stl=Раvlуkіvskуі&st2тr&пlо=l&пlF20&пls=соuпt-
f&sіd=752соdf7Ьdа74fЬdа9f4ее9Ьсеfl6е68&sоt=апl&sdt=аut&SlЩ2&s=АU-
ІD%28%22Раvlуkіvskуі%2с+Vіtаlіі%22+57211969387%29&геlроS=l&сіtеСпt=0&sеаг
сhте-- (Sсорus).
(2):   Шульги   Андрія   Михайловича,   докі`ора   юридичних   наук   (12.00.08   -
кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право),  професора,
професора   кафедри   кримінального   крава   та   кримінологі.і.   факультету   №   6
Харківського національного університету внутрішніх справ ;

дані про опонента:
Шульга Андрій Михайлович
1. У 2021  році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняті`я до
розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
2.  ПублікаціЇ  фахівця  з  наукового  напряму,  за  яким  підготовлено  дисертацію
здобувача:
1. Shulha  А.,  Pavlykivskyi  V.,  Vasyliev  А.,  Копdгаtоv  D.  Application  of GIS  and
Сгіmіпаl   Legal   Aspects   fог   Ргоtесtіпg   Land   RеSоuгсеS   іп   Ukгаіпе.   Jоеtгиa/   о/
Еиw.гоииеиґсr/ Лссо#иf;.7зg aиd Л4aиоgеиє#f. 2021. № 9 (2). Р.  145-157. Rеtгіеvеd Eom
htфs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uі?еіd=2-s2.0-
85101530883&огіgіпїеsultslіst&SогFрlf-
f&sгс=s&stl=Раvlуkіvskуі&st2=V&пlо=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&Sіd=752соdf7Ьdа74fЬdа9f4ее9Ьсеfl6е68&Sоt=апl&Sdt=аut&sl=42&s=АU-
ІD%28%22Раvlуkіvskуі%2с+Vіtаlіі%22+57211969387О/о29&геlроs=0&сіtеСпt=0&sеаг
сhТеm= (DО] : https ://dоі.огg/10.5890/JЕАМ.2021.06.004) (sсорus)
2. Shulha  А.,  Pavlykivskyi  V.,  Кhгаmtsоv  О.,  Вогуsоvа L.  Case  Study  of sосіо-lеgаl
conditionality of еStаЬlіshіпg а Ьап оп сгіmіпаl acts conceming land геsоuгсеs. Есо1оgіса1
Quеstіопs.                2021.               №               3 2               ( 1 ).                RеtгіеVеd               fЇоm
hкрs://WWW.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85093520592&огіgіп=геsultslіst&sогtрlf-
f&sгс=s&stl=РаVlуkіvskуі&st2тr&пlо=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=752соdf7Ьdа74fЬdа9f4ее9Ьсеfl6е68&sоt=апl&sdt=аut&Sl=42&S=АU-
ІD%28%22Раvlуkіvskуі%2с+Vіtаlіі%22+57211969387%29&геlроS=2&сіtеСпt=1&sеаг
сhТеm#mеtгісS (DОІ: httр://dх.dоі.огg/10.12775дQ.2021.006) (Sсорus).
3.    ШульгаА.М.    Покарання    як    складник    форм    реалізаці.і.    кримінально.і.
відповідальності за суспільно небезпечні посягання на земельні ресурси Укра.і.ни.
ЮрwОсfч#zfй          бj.с#зtк.          2021. №          1.          С.          87-93.          RеtгіеVеd          fҐоm
hкр://уuгVіsпуk.іп.uа/V1_2021/1і.рdf.

2) Затвердити склад спеціалізовано.і. вчено.і. ради Харківського національного
універсіітету імені В. Н. Каразіна з правом прийняітя до розгляду та проведення



разового захисту дисертаці.і. Терпелюка Євгеііія Воjіодимировича «Суб'єктивне
ставлення особи до об'єк"вних ознак кримінального правопорушення та його
кримінально-правове  значення»  на  здобу"  ступеня  доюора  філософі.і.  за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право:
- Голова ради: Шайтуро Ольга Павлівна, доктор юридичних наук (спеціатіьність:
12.00.08  -  кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право),
доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету
Харківського національного університе'гу імені В. Н. Каразіна;
-  Рецензенг  (1):  Храмцов  Олександр  Миколайович,  докгор  юридичних  наук
(спеціальність   12.00.08   -   кримінаjіьне   право   та   кримінологія,   кримінально-
виконавче право), професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін
юридичного  факультету  Харківського  національного  універсіггегу  імені  В.  Н.
Каразіна;
-Рецензент (2): СироЩ Тетяна Леонідівна, докгор юридичних наук (спеціальність:
12.00.11   -  міжнародне  право),   професор,   завідувач   кафедри  міжнародного   і
європейського    права    юридичного    факультету    Харківською    національного
університету імені В. Н. Каразіна;
-Опонент ( 1): Павликівський Віталій іванович, докгор юридичних наук ( 12.00.08
- кримінальне  право та кримінологія;  кримінально-виконавче  право),  професор,
Перший проректор ТОВ «Харківський університет»;
-Опонеш (2): ШуІіьга Андрій Михайлович, доктор юридичних наук (12.00.08 -
кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право),  професор,
професор   кафедри   кримінального   права   та   кримінологі.і.   факультету   №   6
Харківського національного університету внутрішніх справ ;

3)   Порушити   клопотання   перед   МОН   УіфаЇни   щодо   створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради Харківського національного університету імені В.
Н.  Каразіна  з  правом  прийня'ггя  до  розгляду  та  проведення  разового  захисту
дисертаціЇ Терпеjіюка Євгенія Володимировича «Суб'єкгивне ставленіія особи
до об'єктивних ознак кримінаjіьного правопорушення та його кримінально-
правове значення» на здобутгя ступеня докгора філософіЇ за спеціальніс.ію о81 -
Право з галузі знань о8 -Право.


