
іменіВчено.і.     ради     Харківського     національного     університету
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   державно-правових   дисциплін
юридичного   факультету   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна Шевченка Оjіександра Вікторовича «Нормативно-правове
закріплення російсько.і. імперсько.і. політики на украЇнських землях С[VПІ
- початок Ж ст.)» на здобутгя ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю
о81 -Право з галузі знань о8 -Право, складу спеціалізованоЇ вчено.і. ради та
порушення клопотання перед МОН Укра.і.ни щодо створення спеціалізованоЇ
вчено.і.  ради  університету  з  правом  прийнятгя  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   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна)   та   опонентів   дисертаційно.і.   роботи   здобувача   кафедри
державно-правових    дисциплін    юридичного     факультету    Харківського
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна  Шевченка  Оjіександра
Вікторовича  «Нормативно-правове  закріплення  російсько.і.  імперсько.і.
поііітики  на укра.і.нських землях (ХVІШ - початок ХХ ст.)» на здобуття
ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
право;

2) про затвердження складу спеціалізованоЇ вченоЇ ради університету з
правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційно.і.
роботи   здобувача   кафедри   державно-правових   дисциплін   юридичного
факультету  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна
Шевченка Олександра Вікгоровича;

3)  про порушення клопотання перед МОН Укра.і.ни щодо створення
спеціалізованоЇ вченоЇ ради університету з правом прийнятгя до розгляду та



проведення     разового     захисту     дисертаці.і.     Шевченка     Олександра
Вікторовича.

Вчена рада університету ухвалила:
1) затвердити кандидатури:
- голови спеціалізованоЇ вчено.і. ради університе'іу з правом прийнятгя

до   розгляду   та    проведення   разового    захисту   дисертаці.і.    Шевченка
Олександра Вікгоровича «Нормативно-правове закріплення  російсько.і.
імперсько.і. політики на укра.і.нських землях о[VПІ - початок ХХ ст.)» на
здобутгя  ступеня  доктора  філософіЇ за спеціальністю  о81  -Право з  галузі
знань   о8   -   Право   (штатного   працівника   Харківського   національного
університету імені В. Н. Каразіна):

Серьогіна    Віталія    Оjіександровича,    доктора   юридичних   наук
(12.00.0`1  -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 Віталій 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. ПублікаціЇ фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:
1. КоЬzіеvа Т., Bezpalova О., Ridel Т., Магkіп S., Sегоhіп, V. Ethical and 1еgа1 gг
ounds fог the whіstlеЬlоWіпg of соггuрtіоп оffепsеs. Jоаtг7zсz/ о/j;еgсz/, ЕfЛz.со/ о77d
Rеgзt/сїfо7у.     2019.     Issues     22    (sресіаl     Issue    2).     5     р.     RetheVed    fЇоm
httрs://Www.sсорus.соm/іпWагd/гесогd.uгі?еіd=2-s2.0-
85071473156&рагtпегПF40&md5=1ес5е76dа53Ь44с89а2969Ь181fа60с7

(Sсорus);
2. Каgапоvskа Т., Buhaichuk К., Vasyliev V., Sеі.оhіп V. Fогеіgп Ехрегіепсе of
Staffing of the National Ро1ісе of Ukгаіпе at the Rеgіопа1 LeVel and the РоssіЬі1іtу
of its  usе.  Amazonia  іпVеStіgа.  2020.  Vоl.  9  (25).  Р.  500-506.  RеtгіеVеd  Eom
hкрs : //аmаZопіаіпVеstіgа. іпfо/іпdех.рhр/аmаzопі а/агtісlе/vіеW/ 1102 (Wо s) ;
3. sегоhіп V., Sегоhіпа S., КаgапоVskа Т. Relations Ьеtwееп сіtіzепs, civil society
and the state uпdег the conditions of а рапdеmу: political and 1еgа1 ргоЬlеms and
ркоsрес+S fОш  dеNеЛОріт!еш1.  Тhеогеtісаl f ;оuпdаtіопS  of jигіSргudе;псе:  collectiye
ио#оg7ісїрй / Вlіkhаг М., Yatsenko І., Кlіuіеv О., еtс. ; Intemational Science Gгоuр.
Воstоп:   Ргіmеdіа  еLаuпсh,  2020.   Р.   68-81.   RеtгіеVеd   hom  URL:   hщ.S://іsg-
kопf.соm/wр-сопtепt/uрlоаds/2020/06/Моноірафія-США-юридичні-науки.рdf.

та опонентів:

(1) Бурдіна Михайла Юрійовича, доктора юридичних наук (12.00,01 -теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових учень), професора,



професора    кафедри    теорі.і.   та   історі.і.   держави    і    права    Харківського
національного університету внутрішніх справ ;
БУРдіН МИХайЛО ЮРійоВИЧ
1.  У 2021  році  не був членом трьох 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. Мугопеts О., Вuгdіп М., Tsukan О., Nеstегіаk Y. Ргеvепtіоп of human гіghts
vіоlаtіопs.  Лsz.сz  L!/е  Sсz.еисеs.  2019.  Вьіпуск  2.   С.   577-591.  RеtгіеVеd  Hom
htфs://WWW.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85077194650&огіgіпїеsultslіst&sогtтlf-
f&sгс=s&stl=ВURDІN&st2=m.уu&пlо=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=ео7сес6644с8807Ь17f58с72dfd75d65&sоt=апl&sdt=аut&sl=40&s=АU-
ІD%28%22Вudіп%2с+Муkhаіlо+УuО/о22+57212169882%29&геlроs=l&сіtеСпt
=0&SеагсhТеm= (S СОРUS) ;
2. Бурдін М. Ю Військове осадництво як складова польськоЇ аірарно.і. політики
у  західноукраі.нських  землях  (1920-1923).  fJсіj;коєс4й  6Z.с;ґ#к  и);бл!."о2о  исї
7zрзt6сz77g#о2о     ирсZ6сz.     2018.     Вип.      1.      Т.      1.     С.      8-13.     Rеtгіеvеd     Е.оm
htф://WWw.пvррр.іп.uа/vір/2018/1/tоm_l/4.рdf;
3. Бурдін М.Ю.  Правові  засади  общинно.і.  земельно.і.  ішасності  в  ідеологі.і.
соціалізму. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 2.
С.  10-14. Rеtгіеvеd Eom htф://WWW.пVррр.іп.uа/vір/2018/2/4.рdf.
(2)  Россіхіна  Василя  Васильовича,  доктора  юридичних  наук  (12.00.01  -
теорія  та  історія  держави  і  права;  іс'горія  політичних  і  іфавових  учень),
професора,      проректора      з      інноваційно-корпоративно.і.     роботи      та
адміністрування Харківського національного уні верситету радіоелектроніки;
дані про опонента:
Россіхін Василь Васильович
1. У 2021 році не був членом 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.Rоssіkhіпа   Н.   V.,   Rossikhin   V.   V.,   ВагаЬаsh   Т.   О„   ShсhегЬа   V.   М.,
Sуdогепkо О. О. Тhеогеtісаl and 1еgа1 and economic сhагасtегіstісs of novelliZation
of tах:а$юп .гпUkга;те. Jоигпаl of Advanced Rеsеагсh іп Law and ЕсопотісS. 2О19 .
Vоl.               10              (7).              Р.              2091-2096.              Rеtгіеvеd              Eom
htфS://Www.sсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85090721912&огіgіп=геsultslіst&Sогtр1f-
f&sгс=s&stl=Rоssіkhіп&st2т7.+v.&пlо=1&пlг=20&пls=соuпt-
f&sіd=55fа327d5894f7с335Ьdd0ffаfеЬЗ8с1&Sоt=апl&sdt=аut&sl=37&s=АU-
ІD%28%22Rоssіkhіп%2с+Vаsу1%22+57207769187%29&геlроs=1&сіtеСпt=0&S
еагсhТеm= (Sсорus) .



2. Россіхін В. В. Трансформация системьі исполнения наказаний в аппарате
публичной власти в ХІХ-ХХ вв. JГрєfксїрисїmськ## юрєtа#іt#с{# 6z.с#ик. 2018. № 1.
Том 2. С. 40Ц3. RеtгіеVеd fЇоm hкр;//www.рjv.пuоuа.оd.uа/V 1 -2_2018/6.рdf;
3.  Россіхіна  Г.  В.,  Россіхін  В.  В.  Щодо  питання  конституційно-правово.і.
регламентаці.і.    фінансових    відносин.    Вz.с#сfк   jХсzркz.бськоєо    #сzсіz.о#сz;zь#о2о-університету іліені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2018. Ви:п. 25. С.195-198.

Rеtгіеvеd Eom htф s ://регіоdісаl s.kагаzіп.uа/lаw/агtісlе/vіеw/ 1193 6.

2)    Затвердити    склад    спеціалізовано.і.    вчено.].    ради    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийнятгя до
розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. Шевченка олександра
Вікгоровича  «Нормативно-правове  закріплення  російсько.і.  імперсько.і.
політики на укра.і.нських землях (ХVІП - початок ХХ ст.)» на здобуті`я
ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -
право:
- Голова ради: Серьогін Віталій ОлександЬович, доі«ор 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 ): Головко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук
(спеціальність 12.00.01 -теорія та історія держави і щ.ава; історія політичних
і  правових  учень),  професор,  проректор  з  науково-педагогічноЇ  роботи
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
- Рецензент (2): Гавриленко Олександр Анатолійович, доктор юридичних
наук  (12.00.01  -  теорія  та  історія  держави  і  права;  історія  політичних  і
правових учень), професор, професор кафедри міжнародного і європейського
права Харківського національною університету імені В. Н. Каразіна;
-Опонент (1): Бурдін Михайло Юрійович, доктор юридичних наук (12.00.01
- теорія  та  історія  держави  і  права;  історія  політичних  і  правових учень),
професор,  професор кафедри теорі.і. та історі.і. держави і права Харківського
національного університету внутрішніх справ;
-  Опонент  (2):   Россіхін   Василь  Васильович,  доктор  юридичних  наук
(12.00.01  -теорія та історія держави і  права;  історія політичних і  правових
учень),   професор,   проректор   з   інноваційно-корпоративно.і.   роботи   та
адміністрування Харківського національного університету радіоелектроні ки ;

3)  ПОрушити  клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради  Харківського  національного  універснтету
імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розі`ляду та проведення разового
захисту  дисертаці.і.  ІІІевченка  Олександра  Вікторовича  «Нормативно-
правове  закріплення  російсько.і.  імперськоЇ  поjіітііки  на  укра.і.нських
земjіях СWШ - початок ХХ ст.)» на здобуті`я ступеня доктора філософі.і. за
спеціальністю о81 -Право з галузі знань о8 -Право.


