
Вчено.і.  ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаціЇ  аспіранта
кафедри політологі.і. Набоки Антона Вадимовича «Формування нових геополітичних
стратегій Укра.і.ни в умовах глобальноЇ турбулентності» 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»
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Заслухавши      виступ      декана      філософського      факультету,      професора
КарпенкаІ. В.   з   питання:   «Про  затвердження   кандидатур  рецензентів   (штатних
працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаціЇ
аспіранта  кафедри  політологі.і.  Набоки  Антона  Вадимовича  «Формування  нових
геополітичних  стратегій Укра.і.ни в умовах глобально.і. турбулентності»  на здобутгя
ступеня  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о52 -Політологія  з  галузі  знань  о5 -
Соціальні та поведінкові науки та затвердження кафедри політологіЇ 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 політологіЇ Набоки Антона Вадимовича «Формування нових геополітичних
стратегій Укра.і.ни в умовах глобально.і. турбулентності» на здобуття ступеня доктора
філософі.і.  за   спеціальністю   о52-Політологія   з   галузі   знань   о5 -Соціальні   та
поведінкові науки:

(1 ) Парфіненко Анатолій Юрійович, кандидат історичних наук (спеціальність
о7.00.06   -   Історіоірафія,   джерелознавство   та   спеціальні   історичні   дисципліни),
завідувач    кафедри    туристичного    бізнесу    та    кра.і.нознавства,    доцент    кафедри
туристичного   бізнесу   та   кра.і.нознавства   факультету   міжнародних   економічних
відносин  та  туристичного  бізнесу  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна. Кандидатська дисертація була захищена у 2007 році.

дані про рецензента:
Парфіненко Анатолій Юрійович
1). У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом ґірийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..



2).   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено
дисертацію здобувача:
1 . Nadiia StеZhkо, YагоslаV О1ііпуk, Lагуsа Роlіshсhuk, Іппа Туshсhuk,
Anatoliy Рагfіпепkо,  SVitlana Магkhопоs,  Intemational Тоuгіsm іп the  System of Modem
СЇЛОЬШт:fіотРгосеsSє;S. Іпtегпаtіопаl Jоигпаl of Management аЛФ .
2020.11 (3) Р. 97-106. (Sсорus)
htфs://соге.ас.uk/dоWпlоаd/рdfУ288638205.рdf
2.  Парфіненко  А.  Балканський  вимір  європейсько.і.  безпеки  в  світлі  геостратегій
ключових   міжнародних   іравців   Сходу   та   Заходу.   ФzлософZя   ио   иолZ.иоLю2Zя   G
ко#иєксmz. q;чсZс#о!. кульи}р#. 2020.12(1) С. 222-232.
httрs://fір.dр.uа/іпdех.рhрЛЧР/агtісlе/VіеW/1026/1139
3. Апаtо1іу Рагfіпепkо «Wаг and Реасе» of Ukгаіпіап ТоuгіSm: the Impact of Geopolitical
FасtогS   оп   the   ТоuгіSm   Ргосеss   іп   Ukгаіпе.   Уz.sи};k  о/  fйе   Lи.v   Uиg.vег$j.о;.   Sегz.еs
Іпtегпаtіопаl RelationS . 2;019 . TS . 4] . Р . З-16 .
httрs://Www.геsеагсhgаtе.пеt/рuЬlісаtіоп/348560301   Wаг  and  Реасе  of  Ukгаіпіап  Тоuгі
sm_thе_Іmрасt_оf_Gеороlіtісаl  Fасtогs  оп  the  ТоLіsm-Рго;еSS  іп-ULаіпе

(2)  Голіков  Олександр  Сергійович,  докгор  соціологічних  наук  (22.00.01 -
історія   та   теорія   соціологіЇ),   доцент,   доцент   кафедри   соціологіЇ   Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Голіков Олександр Сергійович
1). У 2021 році не був членом спеціалізовано.і. учено.і. 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.  Gо1іkоV А.  (Rе-)паmіпg  and  decommuniZation  іп Ukгаіпіап:  Масгороlісіеs,  hіstогісаl
mеmогу  and  the  гіSks  of  mediatiZation  (КhагkіV  саsе)  Jdео/оg)і  сrиd  Ро/zЇz.с$  Jоаи7єсr/.
Contested Nатеs:  (Rе-)Nатіпg and Рlасе-Nате PoliticS іп РоSt-SосіаlіSt СоипtгіеS. 2;02;0.
ІS.                              1                              (15).                             Р.                             33-62.                             (Sсорus)
httрS://WWW.Sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=57218160122
2. Голиков А. С. Пандемия как фактор трансформаций практик на украинском рьінке
труда (на примере молодежи г. Харькова).  УоZ4fй  z.и  Сеиігсї/ сrиd ЕсZs'fеги Е%горє.  2020.
Vоl. 7. Nо.11. Р. 30-44.
httрs://гер.uр.kгаkоW.рl/хmluіЛ.іtstгеаm/hапdlе/11716/10790/YСЕЕ-2020--04--Рапdеmіа--
GоlіkоV.рdf?sеquепсе=1&іsАl1оwеd]і3.
3.  Голиков  А.   С.   Социальное  в  процессах  взаимодействия  с  3кономическим  и
политическим: структурьі и знание. Гр};а.  Обz#єсибо. JҐрофсоюзьj.   2017. № 4. С. 86-
92.
httр://еlіЬ.mіtsо.Ьу/Ьіtstгеаm/еdос/1937/1/%d0%а2%dОО/о9fУоdОО/о9е_4_2017-088-094.рdf

2.        Затвердити       кафедру      політологі.і.      філософського       факульте'іу
Харківського   національного   університе'іу   імені В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару.


