
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 
 
1. Політанський В’ячеслав Станіславович 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії держави і права. 
3. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток юридичних наук: 
проблеми та рішення», Каунас, Литва, 27-28 квітня 2018 р., сертифікат учасника 
отримав.  

2) II Харківський міжнародний юридичний форум «Розвиток права в умовах 
цифрових технологій», м. Харків, 25-28 вересня 2018 р., сертифікат учасника 
отримав. 

3) Міжнародний академічний семінар «Зміцнення академічного потенціалу 
боротьби з корупцією через розвиток чесності інфраструктури», м. Харків, 14–16 
листопада 2018 р., сертифікат учасника очікую. 

4) Науково-практична конференцію «Інформаційне право: сучасні виклики і 
напрями розвитку», м. Київ, 18 жовтня  2018 р. 

5) Круглий стіл «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі 
європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні», м. Харків, 14-15 вересня 
2018 р. 

6) Міжнародний науковий семінар «Конституційні цінності і права людини: 
виклики XXI століття», м. Київ, 27 червня 2018 р. 

7) Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку аграрного 
законодавства і права в сучасних умовах», м. Харків, 20 квітня 2018 р. 

8) Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо 
переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в 

Україні», м. Харків, 3-4 квітня 2018 р. 
9. Видавнича діяльність: 

Статті: 
1) Политанский В. С. Доктрина понятия электронного управления / В. С. 

Политанский // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si 
Viata». - 2018. - №1\2. С. 98-101,  (0, 5 друк. арк.)  

2) Політанський В. С. Правові погляди на український досвід впровадження 
електронного урядування  / В. С. Політанський // Научно-практический журнал: 
теория і практика "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică". - 2018. - № 1(29). С. 19-24, 
(0,8 друк. арк.)  

3) Політанський В. С. Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку 
електронного урядування / В. С. Політанський // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 1. – С. 162-176. (1 друк. арк.)  

4) Політанський В. С. Загальнотеоретичний аналіз передумов виникнення та 
впровадження електронного урядування  [Текст] / В. С. Політанський // Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» . – 2018. 
Вип. 4. Т. 1.  – С. 30-33. (0,7 друк. арк.)  



 2 

5) Політанський В. С. Зміст електронного урядування / В. С. Політанський // 
Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 3. – С. (в 
редакції) (1 друк. арк.)  

6) Політанський В. С. Світові моделі електронного урядування: виклики правової 
сучасності [Текст] / В. С. Політанський // Науковий вісник публічного та приватного 
права. – 2018. № 2. – С. 29-35. (0,8 друк. арк.)  

7) Політанський В.С., Ритова В.О., Хоменко А.В. Покоління прав людини як 
виклик для правового регулювання суспільства [Текст] / Політанський В.С., Ритова 
В.О., Хоменко А.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія Право. – 2018. № 52. Т. 1 – С. 45-47. (0, 4 друк. арк.)  
Тези: 

1) Політанський В. С. Еволюція електронного урядування // Міжнародна науково-
практична конференція «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення», м. Каунас, 
Литва, 27-28 квітня 2018 р., - С. 48-51.,  0,25 друк. арк. 
9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних. 
Статті: 

1) Политанский В. С. Доктрина понятия электронного управления / В. С. 
Политанский // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si 
Viata». - 2018. - №1\2. С. 98-101,  (0, 5 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база 
даних «Index Copernicus International» (Польща). 

2) Політанський В. С. Правові погляди на український досвід впровадження 
електронного урядування  / В. С. Політанський // Научно-практический журнал: 
теория і практика "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică". - 2018. - № 1(29). С. 19-24, 
(0,8 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 

3) Політанський В. С. Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку 
електронного урядування / В. С. Політанський // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 1. – С. 162-176. (1 друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

4) Політанський В. С. Загальнотеоретичний аналіз передумов виникнення та 
впровадження електронного урядування  [Текст] / В. С. Політанський // Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» . – 2018. 
Вип. 4. Т. 1.  – С. 30-33. (0,7 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних «Index 
Copernicus International» (Польща). 

5) Політанський В. С. Зміст електронного урядування / В. С. Політанський // 
Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 3. – С(в 
редакції) (1 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 

6) Політанський В. С. Світові моделі електронного урядування: виклики правової 
сучасності [Текст] / В. С. Політанський // Науковий вісник публічного та приватного 
права. – 2018. № 2. – С. 29-35. (0,8 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних 
«Index Copernicus International» (Польща). 

7) Політанський В.С., Ритова В.О., Хоменко А.В. Покоління прав людини як 
виклик для правового регулювання суспільства [Текст] / Політанський В.С., Ритова 
В.О., Хоменко А.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія Право. – 2018. № 52. Т. 1 – С. 45-47. (0, 4 друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

1) Нагороджений подякою голови Харківської обласної державної адміністрації за 
вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, значні трудові здобутки, високий 
рівень професійної майстерності та з нагоди Дня науки. 

2) Нагороджений почесною грамотою Національної академії правових наук 
України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку юридичної науки, 
значні трудові досягнення, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя Національної 
академії правових наук України. 

19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 
держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.) - 1 стаття, 0, 4 друк. арк. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.) - 1 стаття, 0, 4 друк. арк. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 

 
 

______________ к.ю.н., ас. В. С. Політанський 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 
 
 

 


