
Комітет з Державних премій України 
в галузі науки і техніки

Довідка
про творчий внесок доцента кафедри філософії, політології та 

українознавства Київського національного університету технологій та 
дизайну, викладача Черкаського державного бізнес-коледжу, 

доктора політичних наук Васильчука Євгена Олеговича в роботі 
«Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини 
ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» для 

участі в конкурсі на здобуття Премії Президента України
для молодих вчених

Васильчук Євген Олегович зарекомендував себе як перспективний 
молодий науковець. Актуальність його наукових досліджень зумовлена 
стрімким наростанням екстремістських і терористичних викликів і загроз 
безпечному існуванню людини, суспільства і держави.

У 2014 р. Є.О. Васильчуком започатковано серію наукових праць 
«Проблеми національної безпеки», у якій представлено результати наукових 
досліджень у сфері протидії екстремістським і терористичним загрозам 
національній безпеці Української держави.

Значущість наукових досліджень Є.О. Васильчука підкреслюється тим, 
що, окрім визнання в українському науковому середовищі, про підтримку його 
наукових пошуків заявили й закордонні колеги-науковці. Так, відгуки на 
автореферат його докторської дисертації надійшли з Техаського 
технологічного університету (м. Лаббок, Сполучені Штати Америки), з 
Генуезького університету (м. Генуя, Італія) та ін.

У межах проведених досліджень автором проаналізовано природу та 
вияви радикалізму та екстремізму у політичному житті українського 
суспільства, розроблено рекомендації щодо профілактики, запобігання та 
протидії цим явищам. Наукова новизна отриманих результатів полягає в 
тому, що наукові напрацювання Є.О. Васильчука є першим у вітчизняній 
політичній науці комплексним дослідженням виявів радикалізму та 
екстремізму в молодіжному середовищі України.

Основні положення його досліджень є теоретико-методологічною 
базою для поглиблення досліджень, пов’язаних із поширенням різноманітних 
політичних аномалій у молодіжному середовищі. Висновки досліджень 
використовуються у науково-експертній та аналітико-прогностичній 
діяльності при формуванні та реалізації державної політики у сфері 
профілактики, запобігання і протидії загрозам національній безпеці України з 
боку саморадикалізованих осіб, молодіжних екстремістських спільнот і 
терористичних угруповань. Результати дослідження дозволяють 
вдосконалити наявне законодавство у сфері протидії загрозам і викликам 
національній безпеці держави, використовуються для розроблення та



реалізації заходів, що стосуються профілактики цієї соціально небезпечної 
поведінкової практики в різних сферах суспільного життя.

З огляду на ескалацію суспільно-політичного напруження в Україні у 
першій половині 2014 р. і дотепер, одним із пріоритетних напрямків 
практичної спрямованості його досліджень є надання працівникам 
оперативних підрозділів правоохоронних і безпекових органів якісної 
наукової інформації про сутність виявів екстремізму в політичному житті 
України, з якими вони стикаються в повсякденній оперативно-службовій 
діяльності під час виконання своїх обов’язків у зоні АТО, реалізації заходів, 
спрямованих на упередження злочинної діяльності екстремістських 
угруповань, що зазіхають на територіальну цілісність України.

Матеріали досліджень використовуються при реалізації науково- 
дослідницьких проектів та для розроблення лекційних курсів і спецкурсів у 
вищих навчальних закладах, що готують фахівців у сфері правоохоронної та 
безпекової діяльності. Результати роботи упроваджено у діяльність 8 
науково-дослідних і навчальних установ та органів державної влади, що 
підтверджується відповідними довідками та актами.

Професійні та наукові досягнення Є.О. Васильчука відзначено 
Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 
Премією Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування, Премією Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Його науковий проект «Соціокультурна та інформаційно-психологічна 
деактивація проявів екстремізму в молодіжному середовищі України: «Крок 
до толерантності» підтримано грантом Президента України.

Результати досліджень за темою роботи викладено у 57 наукових 
працях, з них: 2 одноосібні монографії, 25 статей у фахових наукових 
виданнях України з політичних наук, із яких 2 -  в співавторстві; 8 статей у 
зарубіжних наукових виданнях з політичних наук, із яких 2 -  в співавторстві; 
6 статей у співавторстві в інших наукових виданнях; 16 тез міжнародних та 
всеукраїнських наукових конференцій. Частка роботи, виконана особисто 
претендентом, складає 98%. Враховуючи необхідність неухильного 
дотримання норм наукової етики, автор не використовує ідеї та 
напрацювання, які належать співавторам.

У виданнях, внесених до наукометричних баз Іпсіех Соретісиз (Роїапд), 
ЕВ8СО РиЬ1ізЬіп§/ Іпс. (ІІ8А); 8сіепІіГіс Іпс1ехіп§ 8є г у і с є з  (ІІ8А); ЕВ8СО 
ІпїоВазе Іпсіех (Іпсііа), ООАІ К.ОАО, Ооо§1е 8сЬо1аг та ін., розміщено 8 
публікацій. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 23 
(згідно з базою даних Ооо§1е 8сЬо1аг), Ь-індекс=3.
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