
Р1ШЕННЯ 
спещалiзованоl вчено1 ради 

про присудження ступеня доктора фшософп

Спецiалiзована вчена рада ДФ 2022-09 в Нащональному юридичному 

ушверситет iMeHi Ярослава Мудрого Мшютерства освiти i науки Украши, 

мюто Харкiв прийняла рiшення про присудження ступеня доктора фшософи у 

галузi знань 29 «Мiжнародш вщносини» на пiдставi прилюдного захисту 

дисертаци «Правовi засади боротьби 3i змшою клiмату в правi Свропейського 

Союзу» за спещальнютю 293 «Мiжнародне право»

27 лютого 2023 року.

Полич Валерiя Павл1вна 1994 року народження, громадянка Украши, 

освiта вища: закшчила у 2017 роцi Нацiональний юридичний унiверситет iменi 

Ярослава Мудрого за спещальнютю «Правознавство».

Тимчасово не працюе.

Дисертацiю виконано у Нацiональному юридичному ушверситет iменi 

Ярослава Мудрого, Мшютерство освiти i науки Украши, м. Харюв.

Науковий керiвник -  Комарова Тетяна В,ячеславiвна, докторка 

юридичних наук, професорка, Нащональний юридичний унiверситет iменi 

Ярослава Мудрого, професорка кафедри права Свропейського Союзу.

Здобувач мае 7 наукових публшацш за темою дисертаци, з них 1 стаття у 

зарубiжному науковому перiодичному виданнi, 3 статт у наукових фахових 

виданнях Украши:

1. Polych V. P. Environmental security in the international security system: 

definition problems. Problems o f Legality, 2020. Vol. 151, p. 180-196.

2. Полич В. П. Еколопчна безпека як мiжнародно-правова категорiя. 

Право та мновацп. 2021. № 4(36). С. 50-57..

3. Polych V. P. Legal foundations of cooperation between Ukraine and the 

European Union in combating climate change: tothe formulation of the problem.



Державне будiвництво та м^цеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. 

Г. Серьогша (голова) та ш. Харюв : Право, 2022. Вип. 43. С. 380-392.

Ж  J  • • •  •  • • • • • •У дискусп взяли участь голова i члени спецiалi30ван0l вчено1 ради:

Трагнюк О.Я., кандидатка юридичних наук, професорка, Нащональний 

юридичний ушверситет iменi Ярослава Мудрого, доцентка кафедри права 

Свропейського Союзу, ощнка позитивна без зауважень.

Яковюк 1.В., доктор юридичних наук, професор, Нащональний 

юридичний ушверситет iменi Ярослава Мудрого, професор кафедри права 

Свропейського Союзу, ощнка позитивна без зауважень.

Ладиченко В.В., доктор юридичних наук, професор, Нащональний 

ушверситет бiоресурсiв i природокористування Украши, завщувач кафедри 

мiжнародного права та порiвняльного правознавства, ощнка позитивна без 

зауважень.

Смирнова К.В., докторка юридичних наук, професорка, Кшвський 

нащональний ушверситет iменi Тараса Шевченка, проректорка з науково- 

педагопчно! роботи ^ж народне спiвробiтництво), ощнка позитивна без 

зауважень.

Щокш Ю.В., доктор юридичних наук, професор, Нащональний 

юридичний ушверситет iменi Ярослава Мудрого, професор кафедри права 

Свропейського Союзу, ощнка позитивна без зауважень.

Результати вщкритого голосування:

"За" -  5 члешв ради,

"Проти" -  немае.



Ha niflCTaBi результатов вщкритого голосования спещагйзована вчена рада 

присуджуе Полич Валери Павл1вш стушнь доктора фшософй' у галуз1 

знань 29 «М1жнародш вщносини» за спещальшстю 293 «М1жнародне право».


