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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». 18,7 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  

1. Розвиток електоральної культури України, Росії та Польщі / І. О. 

Поліщук, Чигрінов В.І. : моногр. — Харків : ХІБМ, 2017. — 433 с. (12 

др.арк.) 

2. Правова і політична культура українського соціуму за умов 

модернізації його політико-правового життя: монографія, заг ред. 

М.П.Требін.- Х.: Право, 2017.- 560 с. (3 др.арк.) 

 

Наукові статті - 5 /2,6 друк. арк.) 

1. Українці – нація, що обстоює незалежність та європейський 

вибір[Текст] / Поліщук, Ігор// Соціально-гуманітарні науки. Польсько-

український науковий журнал, 2017. – 01(13). – [Електронний ресурс] - 

https://sp-sciences.io.ua/s2603591/polishchuk_ihor_2017._ukrainian_-

_nation_that_advocate_independence_and_european_choice._social_and_human_s

ciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_13_- Загол. з екрану. (0,6 друк. 

арк.) 

2. Дефініція та структура поняття «національна ментальність» [Текст] / 

Поліщук І.О. // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, 

культурологічні науки: Збірник наукових праць/ Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. - Харків, 2017.- Вип.1 (13).- 

С.145-151.(0,5 друк.арк.) 

3. Традиційна українська ментальність: ретроспективний огляд / Ігор 

Поліщук//  Освіта регіону. - 2017. - № 1 (14). - С.27-32. (0,5 др. арк.) 

https://sp-sciences.io.ua/s2603591/polishchuk_ihor_2017._ukrainian_-_nation_that_advocate_independence_and_european_choice._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_13_-
https://sp-sciences.io.ua/s2603591/polishchuk_ihor_2017._ukrainian_-_nation_that_advocate_independence_and_european_choice._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_13_-
https://sp-sciences.io.ua/s2603591/polishchuk_ihor_2017._ukrainian_-_nation_that_advocate_independence_and_european_choice._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_13_-


4. Поняття  «національна ментальність» / Поліщук І.О.// Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія/ редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Харків: Право, 

2017.- № 2 (33).- 396 с.- С. 105-113. (0,5 др. арк.)  

5. Посткомуністичні трансформації в Україні та Росії / Поліщук І.О.// 

Вісник Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. Серія: 

Філософія. Соціологія. Політологія. –  2017.- № 1 .- 378 с.- С. 145-152. (0,5 др. 

арк.)  

 

Тези наукових доповідей – 5 (1,1 др.арк) 

1. Українська ментальність: ретроспективний та перспективний аспекти/ 

Поліщук І.О.// Політичні та правові дисонанси в сучасних українських 

реаліях: зб.матеріалів ХХХ Харківських політологічних читань, 

м.Харків, 16 черв.2017 р.- Харків: Право, 2017.- 274 с.- С.57-61 (0,3 

др.арк.) 

2. Політична та соціальна реклама: спільні риси та відмінності/ Поліщук 

І.О.// Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Студентська 

молодь в умовах глобалізації» (м. Дніпро, 21.04.2017 р.) / відп. за 

випуск, проф. В.В. Кривошеїн.- Д.: Грані, 2017.- 164 с. – С.27-29 (0,2 

др.арк.) 

3. Політична комунікація за умов гібридної війни проти України/ 

Поліщук І.О.// Матеріали всеукраїнська науково-практична 

конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики 

сьогодення та перспективи миротворення». 09.06.2017 р.- Маріуполь: 

ДонДУУ, 2017.- 311 с. – С. 15-18. (0,2 др.арк.) 

4. До визначення поняття «політико-правова ментальність» / Поліщук 

І.О.// Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія/ редкол.: А.П.Гетьман та 

ін. – Харків: Право, 2017.- № 2 (33).- 396 с.- С. 296-298. (0,2 др. арк.)  

5. Електоральна культура як чинник політичної соціалізації/ Поліщук І.О. 

Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних контекстах» 

11.10.2017 р. - Харків: ХДПУ ім.Г. Сковороди, 2017.-  С.55- 58. (0,2 

др.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 та новітніх досліджень вітчизняних та іноземних 

вчених.  

 

 

 



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. 

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). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 

Міжнародні: 

1) ІІІ Міжнародна наукова конференція «Студентська молодь в умовах 

глобалізації» (м.Дніпро, 21.04.2017 р.). 

2) Міжнародна наукова конференція «Освітньо-культурний простір 

Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи» 

«XVII Кирило-Мефодіївські читання» (Харків, 11-12.05. 2017 р.). 

3) Міжнародний американсько-український «круглий стіл» 

«Трансформації на пострадянському просторі» (Харків, 22.06. 2017 

р.). 

4) VIII міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація 

особистості в сучасних соціокультурних контекстах» 

(Харків, 11.10.2017 р.) 



 

 

Всеукраїнські: 

5) Круглий стіл «Політологічна освіта як ресурс європейської інтеграції 

України». (18.04.2017 р., Харків). 

6) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідентичності та 

політичні і нститути». (24.04. 2017 р., Ніжин). 

7) Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської 

інтеграції». (27.04. 2017 р., Харків). 

8) Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське 

суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення». (09.06.2017 р., Маріуполь). 

9) Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політичні та 

правові дисонанси в сучасних українських реаліях» (ХХХ Харківські 

політологічні читання). (16.06.2017 р., Харків). 

10) Круглий стіл «Підсумки політичного сезону в Україні: 

національний та регіональний вимір». (23.06.2017 р., Харків). 

11) Круглий стіл «Вища освіта та політична соціалізація молоді». 

(19.09.2017 р., Харків). 

12) Круглий стіл «Українське суспільство і європейські цінності» 

(29.09.2017 р., Харків). 

13) Круглий стіл «Захист прав людини внутрішньо переміщених  

осіб» в рамках Першого міжнародного юридичного форуму (06.10. 

2017 р., Харків). 

14) Круглий стіл «Українська революція 1917-1921 рр.: шлях до 

модерної держави» (17.11. 2017 р., Харків). 

 

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Поліщук І.О., д.п.н., професор 

«Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 

європейської інтеграції». 2 др.арк.  

Опубліковано 19 друк.арк. 

Монографія 

1. «Розвиток електоральної культури України, Росії та Польщі», Розділ 

2 «Виникнення основи електоральної культури в історичному процесі 

українського державного будівництва», 4 др.арк., Розділ 3 «Виборчий процес 

як засіб створення демократичної культури електорату у сучасній Україні», 4 

др.арк., Розділ 4 «Перспективи розвитку електоральної культури в Україні у 

компаративістському контексті з досвідом Росії та Польщі» 4 др.арк. ( всього 

12 др.арк.) 

2.«Правова і політична культура українського соціуму за умов 

модернізації його політико-правового життя», Підрозділ 1.6. «Політична 



культура: концептуальні підходи, зміст, структура та функції», 1 др.арк., 

Підрозділ 3.1. «Історичний базис політичної культури українського народу», 

2 др.арк. (всього 3 др.арк.) 

 

Статті: 

1. «Українці – нація, що обстоює незалежність та європейський вибір», 

«Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал», № 

1(13) (0,6 друк. арк.) 

2.«Дефініція та структура поняття «національна ментальність», 

«Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні 

науки», №1 (13) (0,5 друк.арк.) 

3.«Традиційна українська ментальність: ретроспективний огляд», 

«Освіта регіону», № 1 (14). (0,5 др. арк.) 

4.«Поняття «національна ментальність», «Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Політологія», 2017.- № 2 (33). (0,5 др. арк.)  

5. «Посткомуністичні трансформації в Україні та Росії», «Вісник 

Дніпропетровського національного університету ім.О. Гончара. Серія: 

Філософія. Соціологія. Політологія», № 1 (0,5 др. арк.)  (всього 3,1 др.арк.) 

Тези: 

1.«Українська ментальність: ретроспективний та перспективний 

аспекти», конференція «Політичні та правові дисонанси в сучасних 

українських реаліях»,16 червня 2017 р., м.Харків (0,3 др.арк.) 

2.«Політична та соціальна реклама: спільні риси та відмінності» 

конференція «Студентська молодь в умовах глобалізації» 21 квітня 2017 р., 

м. Дніпро (0,2 др.арк.) 

3.«Політична комунікація за умов гібридної війни проти України», 

конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та 

перспективи миротворення», 9 червня 2017 р., м. Маріуполь (0,2 др.арк.) 

4.«До визначення поняття  «політико-правова ментальність» 

конференція «Політико-правова ментальність українського соціуму в 

контексті європейської інтеграції», 27 квітня 2017 р., м. Харків) (0,2 др. арк.)  

5.«Електоральна культура як чинник політичної соціалізації», 

конференція «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних 

контекстах» 11 жовтня 2017 р. м. Харків (0,2 др.арк.) (всього 1,1 др.арк.) 

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science -  0. 

 

 9.2 Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

1. Дефініція та структура поняття «національна ментальність» [Текст] / 

Поліщук І.О. // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні 

науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць/ Харківський 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. - Харків, 

2017.- Вип.1 (13).- С.145-151.(0,5 друк.арк.) (Index Copernicus) 

2. Поняття «національна ментальність» / Поліщук І.О.// Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія/ редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Харків: Право, 

2017.- № 2 (33).- 396 с.- С. 105-113. (0,5 др. арк.)  

                  Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google 

Scholar і таких міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus 

International (Польща), Academic Research Index (Японія), Information Matrix 

for the Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), WorldCat 

(США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), 

International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor 

(Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина); а також базах 

даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

 

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. Вісника Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, (фаховий журнал з політології, 

соціології, філософії). 

 7. Збірника наукових праць «Медіафорум» : аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, (фаховий журнал з соціальних комунікацій). 

 8. Науково-професійного сайту «Політолог»- [Електронний ресурс]: 

режим доступу: https://politolog-ua.io.ua. 

 

 

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 Руденко А.Ф. «Технології політичного маркетингу в 

діяльності політичних партій України», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – 

політичні інститути та процеси. 

13.Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Кандидатські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Т.В.Черпак «Законодавча функція 

Верховної Ради України: практика реалізації в умовах президентсько-

парламентської та парламентсько-президентської республіки», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наукза спеціальністю 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. 

2. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Гісси О.К.   

«Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, 

характер, прогнози», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук  із  спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. 

3. Відгук на автореферат дисертації Баланик А.Я. «Посли доброї волі 

та Посланці миру ООН (використання засобів PublicRelations)», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

4. Відгук на автореферат дисертації Авксентьєва А.О. «Сучасна теорія 

голосування в контексті українських електоральних трансформацій», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.01. – теорія та історія політичної науки. 

5. Відгук на автореферат дисертації Ал-Зухаірі Акіла Ібрахіма 

«Сучасний парламентаризм як фактор становлення демократичної політичної 

системи», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
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. 

 З нагоди святкування Дня НЮУ імені Ярослава Мудрого нагороджено 

Почесною грамотою НЮУ імені Ярослава Мудрого (17 листопада 2017 р.) 

 

 

 Затверджено на засіданні кафедри протокол №  4 від 28 листопада  2017 р. 

 

 Викладач                                                                             Поліщук І.О 

 

Зав. кафедри соціології та політології                              Требін М.П. 


