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РІШЕННЯ 

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 

питання: «Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої вченої ради (штатного 

працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів 

для захисту дисертаційної роботи здобувачки кафедри політології Младьонової 

Альони Дмитрівни на дисертацію «Інформаційна війна і політика безпеки: політико-

правовий вимір» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – 

Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 – Політологія, складу 

спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо 

створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації» 

від 25 жовтня 2021 року, протокол № 11 

 

Заслухавши виступ декана філософського факультету, професора Карпенка 

Івана Васильовича з питань:  

1) Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради (штатного 

працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) та 

опонентів дисертаційної роботи здобувачки кафедри політології Младьонової Альони 

Дмитрівни на дисертацію «Інформаційна війна і політика безпеки: політико-правовий 

вимір» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні 

та поведінкові науки за спеціальністю 052 – Політологія; 

2) про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи 

здобувачки кафедри політології Младьонової Альони Дмитрівни; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Младьонової Альони Дмитрівни. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури:  

- голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Младьонової Альони 

Дмитрівни «Інформаційна війна і політика безпеки: політико-правовий вимір» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 052 – Політологія (штатного працівника 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна): 

Фісун Олександр Анатолійович, доктор політичних наук (спеціальність 

23.00.01 – теорія та історія політичної науки), професор, завідувач кафедри політології 

філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна.  

Дані про голову ради:  



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

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

  

Публікації голови ради з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. Fisun O., Vinnykova N. De-etatization of state sovereignty and the formation of 

Global Maidan. Ideology and Politics Journal. 2021. № 1(17). P. 72–86. (Scopus) 
URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85108688689&origin=AuthorNamesList&txGid=e067d66c255828d695d6c958ac

dc41c1 

2. Fisun O. Neopatrimonialism in Post-Soviet Eurasia. Stubborn Structures: 

Reconceptualizing Post-Communist Regimes. 2019. P. 75–96. 

URL:http://ceupress.com/book/stubborn-structures 

3. Ukrainian Constitutional Politics: Neopatrimonialism, Rent-seeking, and Regime 

Change. Beyond the Euromaidan: Comparative Perspectives on Advancing Reform 

in Ukraine. 2016. P. 105–123.  

URL:https://stanford.universitypressscholarship.com/view/10.11126/stanford/978

0804798457.001.0001/upso-9780804798457-chapter-006 

та опонентів: 

(1)Турчин Ярина Богданівна, доктор політичних наук (спеціальність 23.00.01 – 

теорія та історія політичної науки), професор, професор кафедри політології та 

міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка». 

Дані про опонента:  

1) У 2021 році  була членом трьох спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації: 

(1)  ДФ 35.051.016 Львівський національний університет імені Івана Франка; 

(2)  ДФ 35.052.019 Львівський університет «Львівська політехніка»; 

(3) ДФ 11.051.026 Донецький національний університет імені Василя Стуса. 

Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. Dorosh L., Astramowicz-Leyk T.,Turchyn Y. The impact of post-truth politics as a 

hybrid information influence on the status of international and national security: the 

attributes of interpretation and the search for counter action mechanisms. European 

Politics and Society. 2021. P. 1–25. (Scopus)  

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

85099540939&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=3&citeCnt=0&sea

rchTerm=  

2. Dorosh L. Ivasechko O. Turchyn J. Comparative Analysis of  the Hybrid Tactics 

Applicationby the Russian Federationin Conflicts With Georgia and Ukraine. The 

Central European Journal of International and Security Studies. 2019. Vol. 13. Iss. 

2. P. 48–73. (Scopus)  

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

85069534435&origin=resultslist&sort=plf-

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108688689&origin=AuthorNamesList&txGid=e067d66c255828d695d6c958acdc41c1
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108688689&origin=AuthorNamesList&txGid=e067d66c255828d695d6c958acdc41c1
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108688689&origin=AuthorNamesList&txGid=e067d66c255828d695d6c958acdc41c1
http://ceupress.com/book/stubborn-structures
https://stanford.universitypressscholarship.com/view/10.11126/stanford/9780804798457.001.0001/upso-9780804798457-chapter-006
https://stanford.universitypressscholarship.com/view/10.11126/stanford/9780804798457.001.0001/upso-9780804798457-chapter-006
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099540939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099540939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099540939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099540939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099540939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099540939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069534435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069534435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm


f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=7&citeCnt=1&sea

rchTerm= 

3. Dorosh L., Turchyn Y. Alternative new collective security models options for 

countries of Eastern Europe. Studia politica. 2016. Vol. XVI, №.1. P. 53–67. (Scopus) 

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

85002782788&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=10&citeCnt=2&se

archTerm  

(2) Висоцький Олександр Юрійович, доктор політичних наук (спеціальність 

23.00.01 – теорія та історія політичної науки), професор, професор кафедри 

міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара. 

 

Дані про опонента:  

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

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

(1) ДФ 08.051.007 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; 

(2) ДФ 08.051.013 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 

Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

1. Ishcenko I., Vysotskyi O., Perminov V. Technology for determining the 

effectiveness of international cooperation in the mining industry. Naukovyi 

Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. №2 (176). P.137–142. 

(Scopus).  

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

85084793308&origin=AuthorNamesList&txGid=a278dc139014ad2ae5332b0f

87c39614 

2. Vysotskyi O., Pavlov D., Ishchenko I. Propaganda technologies as tools of 

legitimation of political power. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política 

y Valores. 2019. Vol. 7. P. 1–17.  

URL:https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/inde

x.php/dilemas/article/download/1212/162/ 

3. Висоцький О. Ю. Постправда: концептуальні та праксеологічні виміри. 

Грані. 2018. №1093. С. 128–133.    

URL:https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&

user=y06QNKYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=y06QN

KYAAAAJ:W5xh706n7nkC 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

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

проведення разового захисту дисертації Младьонової Альони Дмитрівни 

«Інформаційна війна і політика безпеки: політико-правовий вимір» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки 

за спеціальністю 052 – Політологія: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069534435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069534435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069534435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069534435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85002782788&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85002782788&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85002782788&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85002782788&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85002782788&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85002782788&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Turchyn&st2=Y&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=2b14de4c2a7f2b15ef823f8dcdb2cba4&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Turchyn%2c+Yaryna%22+57192268948%29&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084793308&origin=AuthorNamesList&txGid=a278dc139014ad2ae5332b0f87c39614
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084793308&origin=AuthorNamesList&txGid=a278dc139014ad2ae5332b0f87c39614
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084793308&origin=AuthorNamesList&txGid=a278dc139014ad2ae5332b0f87c39614
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=y06QNKYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=y06QNKYAAAAJ:W5xh706n7nkC
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 Голова ради: Фісун Олександр Анатолійович, доктор політичних наук 

(спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки), професор, завідувач 

кафедри політології філософського факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; 

– Рецензент (1): Вінникова Наталія Анатоліївна, доктор політичних наук 

(спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси), доцент, професор кафедри 

політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

 – Рецензент (2): Грінченко Гелінада Геннадіївна, доктор історичних наук 

(спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни), доцент, професор кафедри українознавства філософського факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

– Опонент (1): Турчин Ярина Богданівна, доктор політичних наук 

(спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки), професор, професор 

кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська 

політехніка»; 

– Опонент (2): Висоцький Олександр Юрійович, доктор політичних наук 

(спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки), професор, професор 

кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. 

 

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 Младьонової Альони Дмитрівни «Інформаційна війна і політика безпеки: 

політико-правовий вимір» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 – Політологія. 

 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB

