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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 здобувача кафедри політології Попкова Дениса 

Олександровича на дисертацію «Політико-інституційні засоби консолідації 

розколотого суспільства» 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 здобувача кафедри політології Попкова Дениса 

Олександровича на дисертацію «Політико-інституційні засоби консолідації 

розколотого суспільства» 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 здобувача 

кафедри політології Попкова Дениса Олександровича; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Попкова Дениса Олександровича. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) Затвердити кандидатури:  

- голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попкова Дениса 

Олександровича на дисертацію «Політико-інституційні засоби консолідації 

розколотого суспільства» 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. 

2) 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 a 

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. Oleksandr Fisun. Ukrainian Constitutional Politics: Neopatrimonialism, Rent-

seeking, and Regime Change. Stanford University Press.  2016. Р. 105-123. 

URL: https://doi.org/10.11126/stanford/9780804798457.003.0006 

3. Фісун О.А., Авксентьєв А.О. Як спрацювала пропорційна система «відкритих 

списків» на місцевих виборах 2020р. в Харківській області? Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 

«Питання політології». 2020. Вип. 38. С. 139-147. 

                   URL:https://periodicals.karazin.ua/politology/issue/view/1064 

та опонентів: 

(1) Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук (спеціальність 

23.00.02 – політичні інститути та процеси), професор, завідувач кафедри політології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Дані про опонента:   

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

до розгляду та проведення разового захисту дисертації.  

2)Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. Lytvyn V., Romanyuk A., Osadchuk I. Attributes, logics and reasons for the choice 

of semi-presidentialism: A verification and systematisation on the example of european 

countries. Romanian Political Science Reviw. Studia Politica. 2020. Vol. XX. N4. P. 

469-497. (Scopus) 

URL: https://www.scopus.com/sourceid/21100254486?origin=resultslist 

2. Romanyuk A. Features of electoral volatility at the regional level in Ukraine 

according to the results of the parliamentary elections of 2012/2014 and 2014/2019. 

Studium Europy Środkowej i Wschodniej. 2020. №.13. S. 6-15.  

URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Romanyuk_Studium_20.pdf 

3. Романюк А. Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки 

політичних партій України. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-

політологічні студії. 2018. Вип.18. С.354-362.  

URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/2018-18 

 

(2) Бурдяк Віра Іванівна, доктор політичних наук (спеціальність 23.00.02 – 

політичні інститути та процеси), професор, професор кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

Дані про опонента:  

1) У 2021 році не була членом спеціалізованих вчених рад з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

2) Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

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
https://doi.org/10.11126/stanford/9780804798457.003.0006
https://periodicals.karazin.ua/politology/issue/view/1064
https://www.scopus.com/sourceid/21100254486?origin=resultslist
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http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/2018-18


1. Anastasia Repetska, Vira Burdіyak. The Constitutional Basis for the Separation of 

Powers in Ukraine. Codrul Cosminului. 2020. Vol. 26.  Iss. 1. P. 143-168. (Scopus). 

DOI 10.4316/CC.2020.01.009 

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

85089159406&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=0241210be3207c463ec4e5e229122f93&sot=b&sdt=b&sl=79&s=TITL

E-ABS-

KEY%28The+Constitutional+Basis+for+the+Separation+of+Powers+in+Ukraine%2

9&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 

2. Бурдяк В. І. Формування інститутів влади у посткомуністичних країнах. 

Політикус. 2016. Вип. 4. С. 40-45.  

URL: http://politicus.od.ua/index.php/2016-ukr?id=14 

3. Бурдяк В. І. Участь міжнародних організацій та національних держав у 

вирішенні міграційної кризи сучасності. Медіафорум: аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент. 2020. Т. 8. С. 13-31. 

URL: https://journals.chnu.edu.ua/index.php/mediaforum/issue/view/12 

 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

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

проведення разового захисту дисертації Попкова Дениса Олександровича на 

дисертацію «Політико-інституційні засоби консолідації розколотого суспільства» на 

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

поведінкові науки за спеціальністю 052 – Політологія: 

– 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): Кононенко Валерій Петрович,  доктор юридичних наук 

(спеціальність 12.00.11 – міжнародне право), доцента кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна; 

– Опонент (1): Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук 

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

політології Львівського національного університету імені Івана Франка; 

– Опонент (2): Бурдяк Віра Іванівна, доктор політичних наук (спеціальність 

23.00.02 – політичні інститути та процеси), професор, професор кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

 

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 Попкова Дениса Олександровича на дисертацію «Політико-інституційні 

засоби консолідації розколотого суспільства» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 – 

Політологія. 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089159406&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0241210be3207c463ec4e5e229122f93&sot=b&sdt=b&sl=79&s=TITLE-ABS-KEY%28The+Constitutional+Basis+for+the+Separation+of+Powers+in+Ukraine%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089159406&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0241210be3207c463ec4e5e229122f93&sot=b&sdt=b&sl=79&s=TITLE-ABS-KEY%28The+Constitutional+Basis+for+the+Separation+of+Powers+in+Ukraine%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm

