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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ПОЛІЩУКА ІГОРЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА  

за 2019 р. 

 

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

 

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

професор кафедри соціології та політології  

 

3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
 

«Виборчі технології в електоральному процесі України». 2 др.арк. 

 

 

4.  Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

 

«Виборчі технології в електоральному процесі України». 3,1 др.арк. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

 

Статті - 3 (1,5 друк. арк.) 

1. Вплив ЗМІ на свідомість дітей в окупованих районах Донецької та 

Луганської областей. Політичне життя. 2019. №2. С. 56-64. (0,5 

друк.арк.) 

2. Концептуальні основи електоральної культури. Сучасне суспільство: 

політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник 

наукових праць / Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019.  Вип. 1 (17). С. 156–168. (0,5 

друк.арк.) 

3. Category «electoral culture» /Polishchuk І. О., Sakhan O.M. Вісник 

Національного юридичного університету. Серія :Філософія, філософія 

права, політологія, соціологія. Харків : «Право», 2019. Т. 2. № 41.  С. 52–

69. (1 друк.арк., 0,5 друк арк. – внесок Polishchuk І. О.  ) 

 

4.2.Наукова новизна отриманих результатів  

 

       Наукова новизна даного дослідження полягає у комплексному вивченні 

феномену виборчих технологій на основі узагальнення науково-теоретичного 

доробку західних і вітчизняних вчених, використання широкої емпіричної бази, 

соціологічних досліджень за 2019 р.  
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4.3.Актуальність виконаних розробок . 

        Необхідність модернізації політико-правового життя України зумовлює 

пошук адекватних наукових рецептів розв’язання актуальних, домінантних 

проблем, серед яких чільне місце належить виборчим технологіям, які 

виступають визначальними індикаторами соціальної динаміки.  Визначення 

основних характеристик та тенденцій розвитку сучасних виборчих 

технологій надає можливість віднайти найбільш ефективні засоби впливу на 

соціальні трансформації 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 (дата та повна назва конференції). 

Міжнародні: 

1) 01.02.2019. The 9th International conference «Science and society» 

(Hamilton, Canada). 

2) 29.03.2019. The 8th International youth conference “Perspectives of science 

and education” (New York, USA). 

3) 28-29.05. 2019. Міжнародна наукова конференція «Сучасна війна: 

гуманітарний аспект» (Харків). 

 

 

Всеукраїнські: 

 

1. 12.04.2019 р. Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

«Політико-правова ментальність українського народу в контексті 

модерного державотворення» (ХХXІІ Харківські політологічні 

читання) (Харків). 
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2. 19.04.2019 р. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні 

проблеми соціальної прогностики» (м.Дніпро). 

3. 23.04.2019 р. Круглий стіл у Харківському прес-клубі «Підсумки 

президентських виборів в Україні» (Харків). 

4. 25.04.2019 р. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Ідентичності та політичні інститути»  (м. Ніжин). 

5. 19.06.2019 р. Круглий стіл у Харківському прес-клубі «Позачергова 

парламентська виборча кампанія в Україні: преспективи та виклики» 

(Харків). 

6. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (4 грудня 2019 р., м. 

Харків). 

 

 

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

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 

Статті у фахових виданнях 3 (1,5 друк. арк.) 

 

1. Вплив ЗМІ на свідомість дітей в окупованих районах Донецької та 

Луганської областей. Політичне життя. 2019. №2. С. 56-64. (0,5 

друк.арк.) 

2. Концептуальні основи електоральної культури. Сучасне суспільство: 

політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник 

наукових праць / Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019.  Вип. 1 (17). С. 156–168. (0,5 

друк.арк.) 

3. Category «electoral culture» /Polishchuk І. О., Sakhan O.M. Вісник 

Національного юридичного університету. Серія :Філософія, філософія 

права, політологія, соціологія. Харків : «Право», 2019. Т. 2. № 41.  С. 52–

69. (1 друк.арк., 0,5 друк арк. – внесок Polishchuk І. О.  ) 

 

Тези 4 (1,6 др.арк.) 

1. Ukrainian electoral  culture: from authorization to democracy /Polishchuk I.O. 

//The 9th International conference ―Science and society // (February 1, 2019) 

Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 

1359 p.  P.842 -850. (0,5 друк.арк.) 

2. БЕЗПЕКОВІ ВИКЛИКИ В ХОДІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ 2019 

РОКУ В УКРАЇНІ. Безпека Сходу України в умовах гібридної війни: 

виклики 2019 року : матеріали Харків. безпек. форуму (м. Харків, 7–8 

груд. 2018 р.) / за ред. І. П. Рущенка. – Харків : Право, 2019. 52 с. С.21. 

(0,1 друк.арк.)  
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3. POLITICAL MENTALITY OF THE UKRAINIAN PEOPLE//The 

8th International youth conference ―Perspectives of science and education‖ 

(March 29, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 317 p.-P.73-82. 

(0,4 друк.арк.) 

4. Ментальні чинники освіти у контексті інтеграції України в ЄС// 

Ідентичності та політичні інститути : матеріали IV Всеукраїнської 

науково- практичної конференції / За заг. ред. В.М. Циби. – Ніжин : НДУ 

ім. М. Гоголя, 2019. – 84 с. - C.60-63. (0,2 друк.арк.)  

5. Політична культура епохи постмодерну// Збірка матеріалів 

Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальної 

прогностики» (Дніпро, 19 квітня 2019 р.) / За заг. ред. проф. В.В. 

Кривошеїна. – Дніпро : ВПД «Формат А +», 2019. – 128 с. - С.32-33. (0,1 

друк.арк.)  

6. Вплив технологій інформаційно-психологічної війни на підлітків 

окупованих районів Донбасу // Міжнародна  наукова конференція 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект»: тези доповідей; 28-29 

травня 2019 р., Х.: ХНУПС імені Івана Кожедуба: Видавець О.А.  

Мірошниченко, 2019.- 160 с. - С.38-42. (0,3 друк.арк.)  

 

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

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

 

1. Вплив ЗМІ на свідомість дітей в окупованих районах Донецької та 

Луганської областей. Політичне життя. 2019. №2. С. 56-64. (0,5 

друк.арк.) Index Copernicus 

 

2. Концептуальні основи електоральної культури. Сучасне суспільство: 

політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник 

наукових праць / Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019.  Вип. 1 (17). С. 156–168. (0,5 

друк.арк.) Index Copernicus 

 

3. Category «electoral culture» /Polishchuk І. О., Sakhan O.M. Вісник 

Національного юридичного університету. Серія :Філософія, філософія 

права, політологія, соціологія. Харків : «Право», 2019. Т. 2. № 41.  С. 52–

69. (1 друк.арк., 0,5 друк арк. – внесок Polishchuk І. О.  ) Index Copernicus 

 

 

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

Є членом редакційної колегії: 

 Журналу «Освіта регіону» (Київ) (фаховий журнал з політології, 

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

Сєверодонецьк: (фаховий журнал з політології вид-во СНУ ім. В. 

Даля). 

 Дриновського збірника / Дриновски сборник. – (Харків – Софія). 

 Журналу «Публічне управління: теорія і практика: збірника 

наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління». 

(Харків) 

 Збірника наукових праць «Cучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки/ Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди» – 

Харків: (фаховий журнал з політології). 

 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). 

 Збірника наукових праць «Медіафорум» : аналітика, прогнози, 

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

Чернівецький нац. ун-т, (фаховий журнал з соціальних 

комунікацій). 

 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. 

 

13.Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 

Докторські: 

1. Відгук  на автореферат дисертації Павлова Дмитра Миколайовича 

«Теоретико-методологічні виміри політичної пропаганди», спеціальність 

23.00.01 – теорія та історія політичної науки, поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора політичних наук. 

2. Відгук на автореферат дисертації Коч Світлани Вадимівни 

«ТРАНСКОРДОННІ ПРОСТОРИ ТА СПІЛЬНОТИ В ПОЛІТИЧНОМУ 

ПРОЦЕСІ: КЛІВАЖІ ЛОКАЛЬНОСТІ», представленої на здобуття 

наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – 

політичні інститути та процеси.  

     Кандидатські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Бабарикіної Надії Анатоліївни за 

темою:«Децентралізація як детермінанта демократизації в контексті 

розвитку громадянського суспільства», поданої на здобуття наукового 
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ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – 

політичні інститути та процеси. 

2. Відгук на автореферат дисертаційної роботи Черноіваненко Аліни 

Володимирівни «Взаємовідносини органів державної влади з 

політичними партіями в умовах розвитку інформаційного суспільства», 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія 

державного управління. 

 

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. 

 

 

Доктор пол. наук, проф.      І.О. Поліщук 

 Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4   від   28.11.2019 р. 

 

Зав. кафедри д. філос. н., проф.                                  М.П.Требін  
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-

педагогічними працівниками університету за 2019 р. 

Поліщук І.О. 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

Вплив ЗМІ на свідомість дітей в окупованих районах Донецької та Луганської 

областей. Політичне життя. 2019. №2. С. 56-64. (0,5 друк.арк.) 

 

100 

 

Концептуальні основи електоральної культури. Сучасне суспільство: політичні 

науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

Харків, 2019.  Вип. 1 (17). С. 156–168. (0,5 друк.арк.) 

  

100 

 

Category «electoral culture» /Polishchuk І. О., Sakhan O.M. Вісник Національного 

юридичного університету. Серія :Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія. Харків : «Право», 2019. Т. 2. № 41.  С. 52–69. (1 друк.арк., 0,5 друк арк. 

– внесок Polishchuk І. О.  ) 

100 

 

Ukrainian electoral  culture: from authorization to democracy /Polishchuk I.O. //The 9th 

International conference ―Science and society // (February 1, 2019) Accent Graphics 

Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 1359 p.  P.842 -850. (0,5 

друк.арк.) 

 

120 

 

POLITICAL MENTALITY OF THE UKRAINIAN PEOPLE//The 8th International 

youth conference ―Perspectives of science and education‖ (March 29, 2019) 

SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 317 p.-P.73-82. (0,4 друк.арк.) 

 

100 

6 

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської 

інтеграції: монографія / [О. О. Безрук, В.С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.]; за ред. 

М. П. Требіна. Харків: Право, 2019. (1 друк. арк.). 

100 

15 

БЕЗПЕКОВІ ВИКЛИКИ В ХОДІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ 2019 РОКУ В 

УКРАЇНІ. Безпека Сходу України в умовах гібридної війни: виклики 2019 року : 

матеріали Харків. безпек. форуму (м. Харків, 7–8 груд. 2018 р.) / за ред. І. П. 

Рущенка. – Харків : Право, 2019. 52 с. С.21. (0,1 друк.арк.)  

 

20 

 

Ментальні чинники освіти у контексті інтеграції України в ЄС// Ідентичності та 

політичні інститути : матеріали IV Всеукраїнської науково- практичної 

конференції / За заг. ред. В.М. Циби. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 84 с. - 

C.60-63. (0,2 друк.арк.)  

 

20 

 

Політична культура епохи постмодерну// Збірка матеріалів Всеукраїнської 

наукової конференції «Актуальні проблеми соціальної прогностики» (Дніпро, 19 

квітня 2019 р.) / За заг. ред. проф. В.В. Кривошеїна. – Дніпро : ВПД «Формат А 

+», 2019. – 128 с. - С.32-33. (0,1 друк.арк.)  

 

20 

 

Вплив технологій інформаційно-психологічної війни на підлітків окупованих 

районів Донбасу // Міжнародна  наукова конференція Харківського 

національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна 

війна: гуманітарний аспект»: тези доповідей; 28-29 травня 2019 р., Х.: ХНУПС 

імені Івана Кожедуба: Видавець О.А.  Мірошниченко, 2019.- 160 с. - С.38-42. (0,3 

друк.арк.)  

20 

17 3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова  
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культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

1. Камінська В.Ф. студентка Міжнародно-правового факультету, 1 курс, 1 

група, «ЗНАЧЕННЯ ЗМІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ 

ВИБОРЦІВ», с. 146-148 

2. Кирилюк В.В., студентка військово-юридичний факультету, 2 курс. 3 

група, «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», с. 150-152 

3. Котенко  А.О., студентка Міжнародно-правового  факультету,1 курс, 1 

група, «ВПЛИВ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ НА ВИБОРЧИЙ 

ПРОЦЕС», с. 158-161 

4. Кушнєрова М.В., студентка військово-юридичний факультету, 2 курс. 2 

група, ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬСТВА, с. 161-164 

5. Ломакін О. О., студент Військово-юридичного факультту 2 курс, 3 група, 

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ», с. 166-168 

6. Петракова О. А, студентка міжнародно-правового факультет, 1 курс, 2 

група, «ТЕХНІЧНІ КАНДИДАТИ ТА КАНДИДАТИ-СПОЙЛЕРИ: У ЧОМУ 

РІЗНИЦЯ?», с.172-174 

7. Потьомкіна О. В. студентка Міжнародно-правового факультет,1 курс, 

1група «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ», 

с.174-176 

8. Прокопенко К.Ю., Війсково-правового факультет,2 курс, 1 група, 

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ», с. 176-180 

9. Савченко І.О., Слідчо-криміналістичний інститут,2 курс, 1 група, 

«УКРАЇНСЬКЕ ЛІБЕРТАРІАНСТВО БЕЗ LIBERTAS», с. 185-187 

10. Свириденко А.С., студентка міжнародно-правового факультет,1 курс, 

1група «ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ДОБИ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ», с.191-194 

11. Шилова Д. В., студентка міжнародно-правового факультет, 1курс, 3 група, 

«ДО ПИТАННЯ ЗАБОРОНИ ПРАВА ГОЛОСУ НА ВИБОРАХГРОМАДЯНАМ 

УКРАЇНИ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ», с. 203-205 

12. Щербина А.С., студентка 1 курсу, 1 групи  Міжнародно-правового 

факультету  «ВПЛИВ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-

ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ», с. 205-206. 

 

 

 

 

240 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

1. Бублик А.О., студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 2 

група «Проблема політичної культури сучасної молоді в Україні» 

2. Драшпуль В.М студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту 2 

група «Реформа виборчої системи України» 

3. Єрмакова Л.П студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 3 

група «Геополітичні пріоритети України в сучасному світі» 

4. Кравецька  Е.Е.-Міжнародно-правового-1 «Проблема зайнятості молоді в 

Україні» 

5. Петрухно В.В студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 3 

група «Проблема виборчої реформи в україні: оптимальна модель для України» 

6. Свинаренко М.С студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 3 

група Проблема становлення демократичної політичної культури в Україні 

220 
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7. Світлична Ю.С студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 2 

група Учення Шарля Монтеск’є про поділ влади 

8. Сергієнко А.В.- студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 1 

група «Види парламентського абсентеїзму» 

9. Сидляревич І.В.-військовоюридичний факультет, 4 група «Проблеми 

становлення багатопартійності в Україні» 

10. Удовиченко Т.С студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 3 

група «Інформаційні технології в політичному  житті» 

11. Хайлецька Ю.П.- студент 2 курсу,  Слідчо-криміналістичного інституту, 3 

група «Політична заангажованість засобів масової інформації» 

 Всього: 1160 

 

 

Доктор політологічних наук, проф.      І.О. Поліщук 

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4 від 28.11.2019 р. 

 

Завідувач кафедри д. філос. н., проф.                                  М.П.Требін 
 

 


