
  



(штатного працівника Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна): 

 

Житного Олександра Олександровича, доктора юридичних наук 

(спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-

виконавче право), професора, завідувача кафедри кримінально-правових 

дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Дані про рецензента: 

Житний Олександр Олександрович 

1) У 2020 році був членом семи спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації; 

2) Публікації рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача:  

1. Nataliya Gutorova, Oleksandr Zhytnyi, Tetyana Kahanovska (2019). 

Medical negligence subject to criminal law. Wiadomości Lekarskie. Tom LXXII. Nr 

11. cz. I, listopad. S. 2161–2166. Retrieved from https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/WL-11-cz-I-2019.pdf (SCOPUS); 

2. Житний О.О., Васильєв А.А., Мухамеджанова А.Р. (2017) Насильство 

над населенням у районі воєнних дій: кримінально-правовий аналіз та 

кваліфікація: монографія. Харків: Константа. 236 с. Retrieved from 

file:///C:/Users/User/Downloads/LDamodlfR5F7aIc_FNOJla9wzYqURJ_M.pdf; 

3. Житний О. О., Терещук С. С. (2019) Дискусійні питання кваліфікації 

посткримінальної поведінки. Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». Випуск 28. С. 112–119. Retrieved from 

file:///C:/Users/User/Downloads/14582-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0

%D1%82%D1%82%D1%96-29598-1-10-20191226.pdf; 

 

та опонентів: 

 

(1) Волобуєва Анатолія Федотовича, доктора юридичних наук (12.00.09 

– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність), професора, професора кафедри кримінального процесу та 

криміналістики факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС 

України (м. Маріуполь); 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації: 

-У Донецькому юридичному інституті МВС України (м. Маріуполь) – 2. 

- У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна – 4. 

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1. Volobuyev A., Orlova T., Pcholkin V., Petrova I., Fedosova O. Medical and 

legal aspects in proof of rapes. Georgian Medical News. № 3 (300). P. 153–157. 

Retrieved from https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85084400115&origin=resultslist (SCOPUS); 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-11-cz-I-2019.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-11-cz-I-2019.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/LDamodlfR5F7aIc_FNOJla9wzYqURJ_M.pdf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084400115&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084400115&origin=resultslist


2. Волобуєв А. Ф., Даньшин М. В. Про викладання криміналістики у світлі 

сучасної наукової парадигми. Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 127–130. Retrieved from 

https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10571/10156; 

3. Волобуєв А. Ф., Орлова Т.А. Кримінальні проступки: забезпечення 

якісного розслідування. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 3 (72). С. 183–187. 

file:///C:/Users/User/Downloads/21.pdf. 

 

(2) Кікінчука Василя Васильовича, кандидата юридичних наук (12.00.09 

– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність), завідувача кафедри криміналістики, судової 

експертології та домедичної підготовки факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ; 

Дані про опонента: 

Кікінчук Василь Васильович 

1. У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації; 

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1. Stepaniuk R., Shcherbakovskiy M., Kikinchuk V., Lapta S., Guseva V. 

Problems of using forensic molecular-genetic examination in criminal procedure of 

Ukraine. Georgian medical news. 2019. № 290. P. 157–163. Retrieved from 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85070078714&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=Stepaniuk&st2=R&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=c46fb3908fe206f90a6b15f9961f1d43&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-

ID%28%22Stepaniuk%2c+Ruslan%22+57210256775%29&relpos=1&citeCnt=0&se

archTerm= (SCOPUS); 

2. Shcherbakovskyi M., Stepaniuk R., Kikinchuk V., Petrova I., Hanzha T. 

Assessment of the conclusions of molecular genetic examination in the investigation 

of crimes. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. Issue 25. P. 479–486. Retrieved from 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1097/1005 (WoS); 

3. Shcherbakovskyi M., Stepaniuk R., Kikinchuk V., Oderiy O., Svyrydova L. 

(2020). Evidentiary problems in the investigation of corruption crimes in 

Ukraine. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. Issue 32. P. 117–124. Retrieved from 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1481/1425 (WoS); 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Вахрушева Олексія 

Вячеславовича на тему: «Методика розслідування службової недбалості» на 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право з галузі знань 

08 – Право: 

- Голова ради: Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних 

наук (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-

виконавче право), професор, завідувач кафедри кримінально-правових 

дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1097/1005
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1481/1425


- Рецензент (1): Слінько Дмитро Сергійович, доктор юридичних наук 

(спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність), доцент, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна; 

- Рецензент (2): Шайтуро Ольга Павлівна, доктор юридичних наук 

(спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-

виконавче право), доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

- Опонент (1): Волобуєв Анатолій Федотович, доктор юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність), професор, професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького юридичного інституту 

МВС України (м. Маріуполь); 

- Опонент (2): Кікінчук Василь Васильович, кандидат юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність), завідувач кафедри криміналістики, судової 

експертології та домедичної підготовки факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ; 

 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Вахрушева Олексія Вячеславовича «Методика розслідування 

службової недбалості»  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 – Право з галузі знань 08 – Право. 

 

  


