
 1 

ЗВІТ ПРОФЕСОРА 
КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

Поліщука Ігоря Олексійовича  
 за 2016 рік 

 
Прізвище, ім’я та по батькові. Поліщук Ігор Олексійович 

 
Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри соціології та політології  
 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
«Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 
європейської інтеграції». 2 др.арк. 

 
Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 
європейської інтеграції». 13,9 др.арк.  

 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 
наукових доповідей та повідомлень та ін.). 
Монографії  

Політико-культурний фактор в електоральному процесі 
постсоціалістичних суспільств / І. О. Поліщук, Чигрінов В.І. : моногр. — 
Харків : ХІБМ, 2015. — 429 с. (9 др.арк.) 

Статті - 6 (2,7 друк. арк.) 
1. Етногенеза українського народу та утворення його первісної 

ментальності[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 
Філософія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 1(28). – 
С.152-162. (0,5 друк. арк.) 

2. Політична ментальність Київської Русі/ І.О.Поліщук// Матеріали наукової 
конференції  “Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, 
філософії»: збірник статей/ За заг. ред. канд. філол. наук, проф. 
О.С.Черемської, д-ра філос. наук, проф. О.М.Кузя.- Х.: Видавець 
Іванченко І.С., 2016.- 371 с.- С.198-205. (0,4 друк. арк. ) 

3. Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні 
засади дослідження[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 
Серія: Філософія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 
2(29). – С.152-162. (0,5 друк. арк.) 

4. Проблемне поле української ментальності у науковому дискурсі[Текст] / 
Поліщук І.О. // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, 



 2 

культурологічні науки: Збірник наукових праць/ Харківський 
національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.- Харків, 
2016.- Вип.1 (11).- С.128-133.(0,4 друк.арк.) 

5. Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі [Текст] / 
Поліщук Ігор Олексійович// Проблеми законності / редкол.: В.Я. Тацій та 
ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 133. – С.226-232. (0,5 друк. арк.) 

6. Концептуально-методологічні основи дослідження виборчих практик 
[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія/ редкол.: 
А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 3(30). – С.152-162. (0,4 друк. 
арк.) 
 

4.2.Наукова новизна отриманих результатів  
 

       Наукова новизна даного дослідження полягає у комплексному вивченні 
феномену політичної та правової ментальності на основі узагальнення науково-
теоретичного доробку західних і вітчизняних вчених, використання широкої 
емпіричної бази.  

 
4.3.Актуальність виконаних розробок  в рамках цільової комплексної 

програми. 
        Необхідність модернізації політико-правового життя України зумовлює 
пошук адекватних наукових рецептів розв’язання актуальних, домінантних 
проблем, серед яких чільне місце належить правовій та політичній 
ментальності як інтегративним науковим категоріям, які виступають 
визначальними індикаторами соціальної динаміки.  Визначення основних 
характеристик та тенденцій розвитку сучасної правової та політичної 
ментальності українського соціуму надає можливість віднайти найбільш 
ефективні засоби впливу на їх трансформацію з метою забезпечення 
необхідної ментальної підтримки комплексу реформ, які проводяться в 
Україні. 
 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування. 
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6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
 
7. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції). 
8.  
Міжнародні: 
1) II щорічна науково-освітня виставка «Публічне управління XXI», 

приурочена до Всесвітнього дня науки та з нагоди 20-річчя ХарРІ НАДУ 
(Харків, 26.11.2015 р.). 

2) Міжнародна наукова конференція  “Сучасна україністика: наукові 
парадигми мови, історії, філософії» (Харків, 7-8.04. 2016 р.). 

3) VII міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в 
сучасних соціокультурних контекстах». (Харків, 17.06.2016 р.). 

4)  
Всеукраїнські: 
1) 01.03. 2016 р. Круглий стіл в рамках  «Школи політичної еліти» (Харків). 
2) 22.04. 2016 р. науково-практична конференція  “Правова та політична 

культура українського соціуму за умов його модернізації». (Харків). 
3) 10.06. 2016 р. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Соціально-

політичні практики в сучасних світових та українських реаліях». ХХIХ 
Харківські політологічні читання. (Харків). 

4) 14.06.2016 р.  Круглий стіл, присвячений 20-ї річниці Конституції України 
на тему «Історія українського конситуціоналізму». (Харків). 

5) 11.07.2016 р. Круглий стіл «Можливості проведення виборів на окупованих 
територіях Донбасу». (Харків). 

6) 03.11.2016 р. Круглий стіл «Шляхи формування політичної еліти». (Харків). 
7) 10.11.2016 р. Круглий стіл «Виборчі технології в Україні». (Харків). 
 
9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 

 
Статті у фахових виданнях -  6 (2,7 друк. арк.) 

1. Етногенеза українського народу та утворення його первісної 
ментальності[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія/ 
редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 1(28). – С.152-162. (0,5 
друк. арк.) 

2. Політична ментальність Київської Русі/ І.О.Поліщук// Матеріали 
наукової конференції  “Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, 
філософії»: збірник статей/ За заг. ред. канд. філол. наук, проф. 
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О.С.Черемської, д-ра філос. наук, проф. О.М.Кузя.- Х.: Видавець Іванченко 
І.С., 2016.- 371 с.- С.198-205. (0,4 друк. арк. ) 

3. Політико-правова ментальність українства: концептуально-
методологічні засади дослідження[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник 
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого». Серія: Філософія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – 
Вип. 2(29). – С.152-162. (0,5 друк. арк.) 

4. Проблемне поле української ментальності у науковому 
дискурсі[Текст] / Поліщук І.О. // Сучасне суспільство: політичні науки, 
соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць/ 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.- 
Харків, 2016.- Вип.1 (11).- С.128-133.(0,4 друк.арк.) 

5. Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі [Текст] / 
Поліщук Ігор Олексійович// Проблеми законності / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – 
Х.: Право, 2016. – Вип. 133. – С.226-232. (0,5 друк. арк.) 

6. Концептуально-методологічні основи дослідження виборчих практик 
[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія/ редкол.: А.П. 
Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 3(30). – С.152-162. (0,4 друк. арк.) 

 
Навчальні посібники – 2 (2 др.арк.) 

1. Міжнародні відносини у сфері культури та інформації / І.О.Поліщук // 
Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: 
навч.посіб. / За ред. М.П.Требіна. – Х.: Право, 2016.– 540 с. - С.277-294. (1 
др.арк) 

2. Формування сучасної системи світової політики/ І.О.Поліщук // Теорія 
міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: 
навч.посіб. / За ред. М.П.Требіна. – Х.: Право, 2016.– 540 с. - С.383-402. (1 
др.арк) 

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

 
1. Етногенеза українського народу та утворення його первісної 

ментальності[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 
Філософія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 1(28). – 
С.152-162. (0,5 друк. арк.) 

2. Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні 
засади дослідження[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 
Серія: Філософія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 
2(29). – С.152-162. (0,5 друк. арк.) 

3. Проблемне поле української ментальності у науковому дискурсі[Текст] / 
Поліщук І.О. // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, 
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культурологічні науки: Збірник наукових праць/ Харківський 
національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.- Харків, 
2016.- Вип.1 (11).- С.128-133.(0,4 друк.арк.) 

4. Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі [Текст] / 
Поліщук Ігор Олексійович// Проблеми законності / редкол.: В.Я. Тацій та 
ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 133. – С.226-232. (0,5 друк. арк.) 

5. Концептуально-методологічні основи дослідження виборчих практик 
[Текст] / Поліщук І.О.// Вісник Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія/ редкол.: 
А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 3(30). – С.152-162. (0,4 друк. 
арк.) 

 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Є членом редакційної колегії: 
1. Журналу «Освіта регіону» (Київ) (фаховий журнал з політології, 

психології, комунікацій).  
2. Збірника наукових праць «Політологічні записки» – Сєверодонецьк: 

(фаховий журнал з політології вид-во СНУ ім. В. Даля). 
3. Дриновського збірника / Дриновски сборник. – (Харків – Софія). 
4. Журналу «Публічне управління: теорія і практика: збірника наукових праць 

Асоціації докторів наук з державного управління». (Харків) 
          5. Збірника наукових праць «Cучасне суспільство: політичні науки, 
соціологічні науки, культурологічні науки/ Харківський національний 
педагогічний університет імені Г.С.Сковороди» – Харків: (фаховий журнал з 
політології). 
          6. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія 
/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, (фаховий журнал з політології, 
соціології, філософії). 
 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
 
 1. Спеціалізована вчена рада К 64.053.09 з захисту кандидатських дисертацій з 
політичних наук Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С.Сковороди. 
 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
 

1. Дисертації Солових Євгенії Миколаївни на тему: «Формування іміджу 
органів місцевого самоврядування: політико-інституціональний вимір», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси. 

2. Дисертації Бобровського Тараса Анатолійовича на тему: «Іміджеві 
стратегії державних інституцій на прикладі Державної прикордонної 
служби України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
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політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та 
процеси. 

 
13.Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 
Докторські: 
1. Відгук на автореферат докторської дисертації Мельничука Ігора 

Миколайовича «Інтеграційні проекти Російської Федерації на  
пострадянському просторі», поданої на здобуття наукового ступеня 
доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку. 

2. Відгук на автореферат дисертації Бучина М.А. «Еволюція демократичних 
принципів виборів та особливості їхньої реалізації в Україні», поданої на 
здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю  
23.00.02 – політичні інститути та процеси 

3. Відгук на автореферат дисертації Шамраєвої В.М. «Стратегічне 
партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: 
концептуально-теоретичний і практичний аспекти»,поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04. – 
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 
 

Кандидатські: 
 

1. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Антонюка О. А. 
«Політико-модернізаційні виміри формування та реалізації судово-
правової політики», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і 
процеси. 

2. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Шкробанець О. І.  
«Формування громадської думки в Україні і Російській Федерації у 
контексті євроінтеграційного курсу на початку ХХІ століття», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 
23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку. 

 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 
 Затверджено на засіданні кафедри протокол №  4    від 25листопада  2016 р. 
 
 Викладач                                           ………   …………Поліщук І.О 
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