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Заслухавши      виступ      декана      філософського      факультету,      професора
Карпенка І. В.   з   питання:   «Про   затвердження  кандидатур  рецензентів   (штатних
працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і.
аспіранта   кафедри   політологі.і.   Попкова   дениса   Олександровича       «Політико-
інституційні   засоби   консолідаці.і.  розколотого   суспільства»   на   здобуття   ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о52 -Політологія з галузі знань о5 - Соціальні та
поведінкові  науки  та  затвердження  кафедри  політологі.і.  філософського  факультету
Харківського   національного   університету   імені   В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару»,

Вчена рада університету ухвалила:
1.        Затвердити      кандидатури      рецензентів      (штатних      працівників

Харківського  національного університету  імені В. Н.  Каразіна) дисертаці.і. аспіранта
кафедри політологі.і. Попкова дениса Олександровича  «Політико-інституційні засоби
консолідаці.і.  розколотого  суспільства»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософіЇ  за
спеціальністю о52 -Політологія з галузі знань о5 -Соціальні та поведінкові науки:

(1) Вінникова  Наталія  Анатолі.і.вна,  доктор  політичних  наук  (спеціальність
23.00.02  -  політичні  інститути  та  процеси),  доцент,  професор  кафедри  політологі.і.
філософського     факультету     Харківського     національного     університету     імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Вінникова Наталія АнатоліЇвна
1). У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняпя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2).   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.  FiSun О.,  Vinnykova N.  Dе-еtаtіZаtіоп of state Sоvегеіgпtу and the  fomation of GlоЬаl
Маіdап. Jdєо/оgу сr73d Ро/7ЇZ.с$ Jо%г7и/. 2021. №  1(17). Р. 72-86. (Sсорus)



htфS://wWW.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85108688689&огіgіп=АuthогNаmеsLіSt&tхGіd=ео67d66с255828d695d6с958асdс41с1
2. Vimykova N. Risks of political поп-dесіsіоп-mаkіпg (аррlісаtіопS to Ukгаіпе). Ро/z.fz.с24S.
2020. Іs. 5. Р. 3543.
httр://роlіtісus.оd.uа/іпdех.рhр/2020-ukг?іd=42
3.  Вінникова,  Н.  А.  дисфункціональність  сучасних  партійних  систем  як  форм
попіт":чного  предсгга,в":цтвг..   Сучасне   суспільство:   політичні  наукu,   соціол;гі-чні
#сїjі;с#,  к)ільи}роло2z.tf#;. #с7};ксf.  2018. Т. 2, №  16, С. 37-53.
DОІ:httрS://dоі.огg/l0.5281/Zепоdо.2537746.

(2)  Кононенко  Валерій  Петрович,  доктор  юридичних  наук  (спеціальність
12.00.11  -Міжнародне право), доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародноЇ
інформаці.і.    та    безпеки    факультету    міжнародних    економічних    відносин    та
туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Кононенко Валерій Петрович
1). У 2021 році не був членом спеціалізованоЇ ученоЇ ради з правом прийнятгя
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2).   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено
дисертацію здобувача:

1.  Tymchenko L., Копопепkо V.  The legitimacy of acquiSition of state tеггіtОгу. /%г;.с7z.ссr/
Ггz.Ь#иє. 2020. Vol.10, Іss.1. Р.149-161. (wоS).
hкрS://wWW.wеЬоfsсіепсе.соm/Wоs/Wоsсс/Sumагу/30100ЬЬе-1d9Ь-4265-8fа8-
51аЬ9ЬlОЬ46f-08985lе1/геlеVапсе/1
2.  Кононенко  В.  П.,  Новікова  Л.  В.  Вплив  регіональних  збройних  конфліктів  на
міжнародну екологічну безпеку. ЛLльл4о#сZх л4z.ж7ироО;юєо ирсrбо. 2020. № 24. С. 214-
221. DOI httрS://dоі.огg/10.3284 ИLА.2020.24.25
htфs://jоumаls.іпdехсореmісus.соm/арі/fіlе/vіеWВуFіlеІd/1208099.рdf
3.   Кононенко   В.   Акі`ьі   международннх  и   национальннх   судов   по  вощ]осам
территориальной     целостности     государств.     Rєvz.$fсZ     Л4о/dоііє7зеa$сd     с7є     Drepf
Іпtегпаtіопаl si Relatii іпtегпаfіопаlе. 2016. Nг. 4,Vоl.11.Р . 617424.
httpS ://usеm.md/uрlоаds/fіlеS/Асtіvіtаtе  %С8%98tііп%С8%9Віfіс%С4°/о83  USЕМ/mdігі
"DІRJ_2016_Nг_4.рdf

2.        Затвердити       кафедру      політологі.і.      філософського       факультету
Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару.


