
КОРНІЄВСЬКИЙ Олександр Анатолійович 

Професор кафедри політичних наук і права 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років, відповідно до п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України  від 24 березня 2021 р. № 365): 

 

№ 

з/п 
Вид, результат професійної діяльності за 

спеціальністю 
Інформація про вид, результат професійної діяльності за спеціальністю 

1 наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 

Фахові українські та зарубіжні видання 

Корнієвський О. А. Зарубіжний досвід громадянської активності: уроки для України / О.А.Корнієвський, 

О.В. Яновська // Slovak international scientific journal. – Bratislava, Slovakia, 2018. – грудень. – № 23. – C. 70–
74. 

Kornievskyy Oleksandr. Deliberative component of stable sustaining of ukraine’s political system / О. Kornievskyy, 

V. Nechyporenko // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 2. – С. 5–11. 

Корнієвський О.А. Діяльність громадянських об'єднань України з вирішення проблем внутрішньо 

переміщених осіб. 2019. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

Серія: Історичні науки № 30 (69)_2. С. 23-29. 

Корнієвський О.А. Праворадикальні об’єднання в суспільно-політичному житті сучасної України //Evropsky 

politicky a pravni diskurz (Європейський політико-правовий дискурс). Прага (Чеська республіка), 2019. 

Svazek 6. 2. vydani. C. 100-107. 
Oleksandr Kornievskyy. Staff training of professional politicians in Ukraine: problem aspects and ways of solving 

(Кадрова підготовка професійних політиків в Україні: проблемні аспекти та шляхи вирішення). «Reality of 

Politics. Estimates – Comments – Forecasts». №14/2020. С. 77-89. 
Oleksandr Kornievskyy, Olexii Rozumnyi/ Non-Governmental Organizations as Actors of Ukrainian Politics of 

Memory // Przegląd Strategiczny (Strategic Review). Познань (Республіка Польща), 2019. Issue 12. P. 379-391. 

Scopus. 

Madryha, T., Kornievskyy, O., Pereguda, Y., Bodrova, I., & Svorak, S. Transformation of civil society in the context of 

political radicalism in eastern Europe: Transformación de la sociedad civil en el contexto del radicalismo político en Europa del 

Este. // Cuestiones Políticas. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público «Dr. Humberto J. La Roche» de la Universidad 

del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 2022. Vol. 40, №. 74. Р. 268-292. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.14    
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38901 Web of Science  

Корнієвський О., Перегуда Є., Гаврилюк Д. Громадянська освіта як фактор подолання абсентеїзму в 

Україні. Політичні дослідження. Political Studies. 2022, № 1 (3). С. 99-120. 

2 наявність одного патенту на винахід або 

п’яти деклараційних патентів на винахід чи 

корисну модель, включаючи секретні, або 

– 

http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/PS-2019-23.pdf
http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/PS-2019-23.pdf
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наявність не менше п’яти свідоцтв про 
реєстрацію авторського права на твір; 

3 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Корнієвський О. Retrospektywna refleksja nad «porażką» w świadomości społecznej narodów Europy Środkowo – 

Wschodniej (Ретроспективна рефлексія «поразки» в суспільній свідомості народів Центрально-Східної 
Європи). // Tożsamość i pamięć: konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze / Uniwersytet 

Jagielloński. Kraków, Poland: Ksiegarnia Akademicka Publishing. 2020 [2021]. С. 165-182. URL: 

https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/195. 

4 наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної 
роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів 

на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 
найменування; 

Громадянське суспільство: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 
«Політологія». Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 

Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути: методичні рекомендації. Уклад.: Є.В. Перегуда та ін.  К.: КНУБА, 

Ф-ОП Шпак В.Б., 2020. 

Історія зарубіжних політичних вчень: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 

052 «Політологія». Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2019.  

 

5 захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня; 

- 

6 наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня (прізвище, 

ім’я, по батькові дисертанта, здобутий 
науковий ступінь, спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, 
ким виданий диплом) 

Наукове керівництво здобувачів, які одержали дипломи кандидата наук: 

Левенець Сергій Володимирович, кандидат політичних наук, спеціальність: 21.01.01 – основи національної 

безпеки держави (політичні науки), Тема дисертації: «Механізми впливу організованих груп інтересів на 
політику національної безпеки України», Ріке захисту: 2019. Диплом: Серія: ДК, №051912, від 23.04.2019, 
Міносвіти та науки України.  

Хомей Оксана Дмитрівна, кандидат політичних наук, спеціальність: 21.01.01 – основи національної безпеки 

держави (політичні науки), Тема дисертації: «Взаємодія громадянського суспільства та органів державної 

влади в умовах інтеграції України в ЄС», Рік захисту: 2021. Диплом: Серія: ДК, № 062983, від 30.11.2021 р., 
Міносвіти та науки України. 

7 участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених 
рад; 

Офіційний опонент на захисті дисертації Кручиніної О. Ю. «Міжнародні неурядові організації у 

забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри», поданої на здобуття 

наук. ст. доктора філософії; 291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 29 – 
міжнародн відносини (Львів, 2021).   

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 в Національному інституті стратегічних досліджень (наказ 
МОН України від 07.11.2018 № 1218). 
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8 виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 
фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 

1. Член редакційної колегії науково-аналітичного щоквартального збірника «Стратегічні пріоритети», 

включеного до переліку наукових фахових видань України з політичних наук наказом МОН України від 
16.05.2016 № 515. (2013–2019 рр.). 

2. Член редакційної колегії наукового журналу «Стратегічна панорама» (2013 р. й по теперішні час). 

9 робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або 

у складі галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або 

фахової передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) заходів 
державного нагляду (контролю); 

- 

10 участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

- 

11 наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, 
що здійснювалося на підставі договору із 

закладом вищої освіти (науковою 
установою); 

Підготовка прогнозно-аналітичних матеріалів для вищих органів державної влади України. 

Науково-дослідні роботи (НДР) 

1. Забезпечення стійкості політичної системи України в умовах зовнішньої агресії (номер державної 

реєстрації 0118U003509). 

2. Управління внутрішньополітичними процесами як чинник національної безпеки України (номер 
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державної реєстрації 0117U004188). 

12 наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних 
публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше 
п’яти публікацій; 

1. Інституціоналізація громадянського суспільства в сучасній Україні: методологія, джерельна база 

та перспективи подальших досліджень // Управління якістю науково-дослідницької діяльності у 

закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій : матеріали всеукраїнського 

науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 10 травня – 21 червня 2022 року. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 130-135. 

2. Громадянське суспільство в Україні: основні тенденції розвитку від 90-х років ХХ ст. до 2021 року // 

Стан розвитку громадянського суспільства в Україні: шлях протягом 30-ти років та ключові аспекти 2021 

року: аналіт. доп. К.: НІСД, 2021. С. 14-26. 
3. Основні тенденції розвитку ОГС та ІГС: динаміка інституційного розвитку, напрями діяльності, питання 

безпеки громадської діяльності / О.А.Корнієвський, Д.В.Сидоренко. // Ключові виклики для розвитку 

громадянського суспільства, 2020. Стан розвитку громадянського суспільства в Україні у 2020 році: 
матеріали. щоріч. доп. / за заг. ред. Ю.Тищенко, Ю.Каплан. – Київ : НІСД, 2021. С. 12-26. 
4. Корнієвський О. А. Динаміка зміни форм і практик громадської самоорганізації в умовах зміни 

електорального циклу // Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та 

трансформації: аналіт. доп. / за заг. ред. О. А .Корнієвського, Ю.А.Тищенко, В. М. Яблонського. К.: 
НІСД, 2020. С. 36-54. 

5. Корнієвський О.А. Загальна характеристика інституціонального розвитку громадянського суспільства // 

Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : Аналітична доповідь / 

[Яблонський В. М., Андріученко Т. В., Бекешкіна І. Е. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, 

Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. – К. : НІСД, 2018. – C. 34–46.  

6. Корнієвський О.А. Взаємодія громадянського суспільства й держави (співавтор: Руденко А.Ф. – С. 255–

256), Розвиток громадянського суспільства та суспільний діалог (співавтор: Пеліванова Н. І. – С. 372–374) // 
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». – К. : НІСД, 2018. – 688 с. 

Участь у конференціях і семінарах 

1. Правий радикалізм в Україні: соціальний контекст і політичні ризики // Україна ХХІ століття: тенденції та 

перспективи розвитку : матер. XІХ Всеукр. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2018 р. – К. : Вид-во 
Європейського ун-ту, 2018. – С. 15–19. 

2. Особливості формування історичної пам’яті студентів – бакалаврів політології на прикладі діяльності 

громадських організацій як суб’єктів політики пам’яті в Україні // Scientific and pedagogic intership «Training 

programmes for social sciences experts in Ukraine and EU countries: focus on the future»: Internship proceeding, 

3–14 June, 2019. Venice, Italy. P. 31–36. 

3. Корнієвський О.А. Громадянське суспільство України в умовах зміни електорального циклу // 
International scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the development of 

Ukraine and EU countries» : Conference proceedings, Jule 28-29, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija 
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Publishing», P. 105-111. 

4. Корнієвський О.А. Інституційно-ціннісні аспекти розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні 

// Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвиту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 січня 

2019 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». – 2019. – 

С. 82-88. 

5. Корнієвський О.А. Дихотомія громадського активізму та її вплив на відносини між владою і суспільством 

у постмайданній Україні // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : 
матеріали Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф. 12 квітня 2019 р., м. Одеса. – Одеса : ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», Центр соціально-

політичних досліджень «Politicus», 2019. – С. 22-25. 

6. Корнієвський О.А. Сучасний стан та перспективи утворення на всеукраїнському рівні коаліційних 

громадських об’єднань для забезпечення представництва та реалізації суспільних інтересів подано до друку 
в збірнику: Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали XХ Всеукр. наук.-практ. 

конф., 30 жовтня 2019 р. – К. : Вид-во Європейського університету, 2019. – С. 12-15. 

7. Корнієвський О.А. Розвиток громадської самоорганізації та перспективи налагодження комунікації 

організованого суспільства з органами державної влади // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори 

розвитку: матеріали міжн, наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17-18 січня 2020 р. Одеса : ГО «Причорноморський 
центр досліджень проблем суспільства», 2020. С. 83-88. 

8. Корнієвський О.А. Українське громадянське суспільство: до оцінки нинішніх спроможностей та 

перспектив розвитку // International scientific and practical conference «Political science, philosophy history and 

sociology development areas and trends in Ukraine and EU». Wloclawek, Republic of Poland, October 30-31, 2020. 

Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 128-132. 
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мультидисциплінарної наук. конф. “Світ наукових досліджень”. Вип. 16. м. Переворськ, Польща,  

16-17.02.2023 року. URL: https://www.economy-confer.com.ua/art/18/115/1026/0/ 

13 проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 
мовної підготовки) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік; 

- 

14 керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / 
журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, 

який став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких 
конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став призером 

або лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до 
Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених мистецьких 
конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; 

- 
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виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота 

у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

15 керівництво школярем, який зайняв призове 

місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук 

України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня); 

- 

16 наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

- 

17 участь у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти); 

- 

18 участь у міжнародних військових навчаннях 
(тренуваннях) за участю збройних сил країн - 

членів НАТО (для вищих військових 

- 
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навчальних закладів, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

19 діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

- академік Академії політико-правових наук України 

20 досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової діяльності).  

Завідувач сектору, відділу Національного інституту стратегічних досліджень (2010-2016 рр.). 

 


