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1. Герасіна Людмила Миколаївна. 
2. Доктор соціологічних наук, професор; проф. кафедри соціології та політології. 
3. Тема планової НДР – 2016 р.: «Світовий політичний процес як явище глобальної 

політики», запланований обсяг 2,0 д.а. 
4. Фактично виконано у 2016 р. НДР – «СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЯВИЩЕ 

ГЛОБАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ». Відповідно до теми НДР–2016 р., у відкритому друці 
вийшло 11 наукових праць, загальним обсягом – 12,4 д.а.  
 4.1. Форми впровадження планової НДР–2016 р.  Опубліковано:  

 – 7 розділів – у двох підручниках та в колективній монографії;  
 – 5 наукових статей (4 статті - у фахових журналах України, одна у нефаховій 
збірці);  
 – 3 тез доповідей на наукових конференціях. 
 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
● У світовому політичному процесі існували різні типи міжнародних систем; ця 

надскладна, глобальна політична реальність під впливом об’єктивних факторів має 
тенденцію до трансформацій протягом історико-політичної еволюції, та демонструє 
певні закономірності розвитку. Сутність «міжнародної системи» – це соціальна система 
особливого типу, яка має олігополістичний характер, відносну цілісність, слабку 
інституціалізацію та значну політико-економічну автономію елементів.  

● Охарактеризовані суттєві особливості міжнародних систем сучасності: 1) 
соціальна особливість – система взаємодії людей, що керуються у своїх діях волею, 
свідомістю, ідентичністю, ціннісними і політичними орієнтаціями (народи, еліти, «групи 
інтересів», інші спільноти - це соціальні актори міжнародних відносин); 2) властивий 
низький рівень інституційності та внутрішньої централізації; також інтегровані 
спільноти об’єктивно не позбавлені конфліктних ризиків і деструкцій, отже можливі й 
риси анархії, а інколи – дезінтеграції; 3) їхні просторові межі носять умовний характер: у 
світі можуть одночасно співіснувати дві (або більше) глобальні міжнародні системи, що 
враховують свої «умовні кордони» як сфери глобальних інтересів; 4) ядром глобальної 
міжнародної системи безумовно виступає система міждержавних відносин, бо 
міжнародні відносини є переважно політичною взаємодією держав; 5) автономію 
суверенних держав у міжнародній системі не слід абсолютизувати, бо їхні відносини 
характеризуються не тільки конкуренцією інтересів, але й взаємозалежністю áкторів, 
особливо за умов глобалізації.  

● В процесі політичної модернізації України, що має характер і траєкторію 
демократичного «дрейфу», у воєнних, пост-революційних умовах йде пошук та 
надскладне конструювання оптимальної форми демократії. В процесі демократичного 
«транзиту» наша країна у головному здолала рудименти тоталітарної й автократичної 
епох; і проголошена стратегія реформ фактично націлена на прогресивну модель 



європейської демократичної держави. Але протікання демократичних перетворень, що 
набувають закономірного характеру, іще лишається проблемним й кризовим, не завжди 
має соціальну легітимність і слабо кероване державними структурами. Тому синтезована 
«модель» неоліберальної, плюралістичної та соціальної демократії може бути 
реалізована в Україні виключно шляхом збалансування і гармонізації розвитку 
об’єктивних та суб’єктивних чинників демократизації країни.  

● Лобізм є системою та практикою реалізації (чи просування) інтересів різних 
соціальних груп, спілок, асоціацій громадян, субстрат і субеліт, бізнес-груп і корпорацій, 
які діють шляхом цілеспрямованого впливу на законодавчу владу та державні 
адміністративні структури. Проаналізовані суттєві риси і діяльнісні ознаки, що 
відрізняють плюралістичне, корпоративістське лобі та інші практики тиску на владу; 
виявлені суперечливі характеристики лобі-груп. Узагальнені соціальні функції лобі: 
соціальне посередництво; сприяння обміну інформацією; вплив на рішення державної 
влади; агрегація та раціоналізація суспільних очікувань.  

● Потенційна соціальна користь лобізму полягає в тому: 1) процес агрегації групових 
інтересів і потреб тут здійснюється за демократичною процедурою політичних рішень; 2) 
легалізовано складну систему утримань і противаг для зняття міжгрупових або 
міжкланових протиріч; 3) лобі втілює принцип свободи недержавних громадських 
структур, отже є специфічною формою соціально-політичного плюралізму; 5) головна 
його цінність – це легітимація співучасті «зацікавлених» груп у розробці й прийнятті 
державних рішень із залученням висококомпетентних фахівців. 

 

 4.3. Актуальність виконаних розробок.  
 Політична наука потребує сучасних наукових оцінок щодо практик 
асоціативного життя глобальної, світової спільноти; зокрема, й українського 
суспільства. В цьому сенсі важливими є подальші розробки структури і змісту 
світового політичного процесу та його постмодерних трансформацій. Водночас, у 
політико-правовому дискурсі гостро актуальними лишаються дослідження «хвиль» 
розвитку політичних процесів і ключових тенденцій, що характеризують світ на 
протязі 2-ї пол. ХХ ст. і перших десятиліть ХХІ ст.   
 5. ------; 6.1–6.3, 6.5 ----- 
 6.4. В межах Всеукраїнського «тижня Права» 9.12.2016 проведено круглий стіл в 
Харківському медичному коледжі № 1 «Права людини і соціально-правові 
механізми запобігання девіантної поведінки». Здійснено профорієнтаційну роботу 
серед учнів коледжу щодо можливості вступу й отримання вищої юридичної освіти 
в НЮУ ім. Ярослава Мудрого.  
 7. ------- 

8.  Взяла участь в роботі 7 наукових конференцій: 
– ХІІІ Міжнародна наук.-прак. конф. «Якубинська наукова сесія». – Х.: Харківський 

національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 8 квітня 2016; 
– Всеукраїнська науково-прак. конф. «Правова та політична культура українського 

соціуму за умов його модернізації». – Харків: Національний юридичний ун-т імені 
Ярослава Мудрого, кафедра соціології та політології, 22 квітня 2016; 

– Наукова конф-ція «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики». – Х.: 
Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України, 24 
травня 2016;  



– Круглий стіл «До 25-річчя прийняття Акту проголошення незалежності України». – 
Х.: Національний юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого, НАПрН України, 8 
червня 2016. 

– ХХІХ Харківські політологічні читання «Соціально-політичні практики в сучасних 
світових та українських реаліях». – Х.: Національний юридичний ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, Харківська асоціація політологів, кафедра соціології та політології, 10 
червня 2016. 

– Круглий стіл до 20-річниці Конституції України: «Історія українського 
конституціоналізму». – Х.: Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
НАПрН України, 15 червня 2016. 

– ХХ Харківські соціологічні читання «Соціологія у світі, що змінюється». - Х.: САУ; 
Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 10–11 листопада 2016.   

 

9. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
1. Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації 

політико-правового життя: монографія / За ред. проф. М.П. Требіна. – Х.: 
Право, 2016. – 370 с. [За авт. Л. Герасіної підрозд. у 4 главі: «Толерантність і 
консенсуальні практики українського суспільства»]. – 0,5 д.а. 

Навчальні посібники: 
2. ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ: підручник. - Львів: «Ліга-Прес», 2015. - 668 с. [Автор. глави 

Л.Герасіної: 5 і 10]. – 2,5 д.а.  (До звіту НДР-2015 не ввійшло). 
3. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Міжнародні відносини та світова політика: 

Навч. посіб. / М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна та ін.; за ред. М.П. 
Требіна. – Х.: Право, 2016. - 540 с. [Авт. розд. Л.Герасіної – 4; 7  у співав.; 12; 
15]. - 5,3 д.а. 

 
Словники:- 1/1,2 друк. арк.. 
Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / 

за наук. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін.]. – 
Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 2016. – 687 с. (особистий внесок – 1,2 д.а.) –  
   Статті – 3,4 д.а.: 
4. Герасіна Л.М. Інтеграційні процеси в європейській вищій школі: соціально-історичні 

передумови Болонського процесу // Вчені записки «Народної української академії», 
2016. – Т. 22. – с. 265–278.  (0,7 д.а.). 

5. Герасіна Л.М. Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, 
закономірності, типи // Вісник Національного юридичного ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 
Серія: Політологія. - Вип. 2(29). – Х.: Право, 2016. - с. 80–95. (0,9 д.а.). 

6. Герасіна Л.М. Європейський вибір України: стратегічний «дрейф» до оптимальної 
моделі демократії // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія 
«Соціолог. дослід-ня сучасного сусп-ва». – Вип. 36. – Х., 2016. – с. 7–15. (0,8 д.а.). 

7. Герасіна Л.М. Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-
соціологічний аспект // Вісник Національного юридичного ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 
– Серія: Соціологія. - Вип. 3 (30). – Х.: Право, 2016. –(0,7 д.а.). 

8. Герасіна Л.М. Інформаційна війна як каталізатор геополітичних змін // «Європейська 
інтеграція в контексті сучасної геополітики»: Збірник наукових статей: Х.: 



Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – с. 323–329.  (співав. 
Погрібна В.Л. - 0,3 д.а., ). 

   Тези – 0,8 д.а.: 
9.  Герасіна Л.М. Позиція правового інфантилізму як деформація правосвідомості 

українського соціуму // Вісник Національного юридичного ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 
– Серія: Політологія. – Вип. 2 (29). – Х.: Право, 2016. - с.219–222. (співав. Погрібна В.Л. 
- 0,2 д.а.) 

10.  Герасіна Л.М. Модерні зміни чи симулякри в українській еліті за умов посилення 
соціальної нерівності? // Вісник Національного юридичного ун-ту ім. Ярослава 
Мудрого. – Сер.: Соціологія. - Вип. 3 (30). - Х.: Право, 2016. – (0,3 д.а.). 

11. Герасіна Л.М. Роль політичної еліти в розбудові української держави (с. 194–195); 
Конституційно-політичний процес в Україні та впливи політичної міфологізації (с. 210–
211) // Вісник Національної академії правових наук України. Наукове життя: Огляд 
«круглих столів». - № 2 (85). – 2016. – с. 191– 224. - (авт. 0,3 д.а.). 

   Всього опубліковано: 12 праць, загальним обсягом – 18,4 д.а.  
 9.1. Стаття Герасіної Л.М. «Європейський вибір України: стратегічний «дрейф» до 
оптимальної моделі демократії» опублікована у «Віснику Харківського національного ун-ту 
ім. В.Н. Каразіна. Серія «Соціолог. дослід-ня сучасного сусп-ва» (Вип. 36. - Х., 2016. – с. 7–
15), що індексований у міжнар. науковометричній базі Google Scholar і включений до 
міжнародної бази Index Copernicus. 

 10.  Член редакційних колегій наукових журналів і збірок: 
♦ «Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія (фаховий); 
♦ «Державне будівництво і місцеве самоврядування»: Збір. наук. статей (фаховий з 
юридичних наук); 
♦ «Проблеми законності»: Збір. наук. статей (фаховий з юридичних наук); 
♦ «Вчені записки Народної української академії»: збір. наук. праць (з соціолог. наук); 
♦ «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення» (фаховий); 
♦ Матеріали (щорічних) Харківських політологічних читань; 
♦ Матеріали Всеукр. студент. наукової конф-ції «Український соціум: соціально-політичний 
аналіз сучасності та майбутнього». 

11. Член Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.051.15 Харківського національного 
університета імені В.Н. Каразіна за спец-тю 22.00.03 – «соціальні структури та 
соціальні відносини». 

12. Офіційного опонування дисертацій у 2016 році не було. 
13. Підготувала відгуки на автореферати дисертацій: 

– Колоколової М.О. «Установки на патерналізм у політичній культурі сучасного українського 
суспільства», на здобутя наукового ступеня канд. соціологіч. наук за спец-тю 22.00.04 – 
спеціальні та галузеві соціології (ХНУ ім. В. Каразіна); 

– Вахули Б.Я. «Соціальні медіа як механізм політичної мобілізації в сучасному українському 
суспільстві», на здобутя наукового ступеня канд. соціологіч. наук за спец-тю 22.00.04 – 
спеціальні та галузеві соціології (Львівський національний ун-т ім. Івана Франка); 

– Кузіної І.І. «Довіра до політичних інститутів в Україні: концептуалізація феномену та 
фактори формування», на здобутя наукового ступеня канд. соціологіч. наук за спец-тю 
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (ХНУ ім. В. Каразіна); 



– Пасісниченко А.В. «Європейська ідентичність як дискурсивний феномен: особливості 
конструювання», на здобутя наукового ступеня канд. соціологіч. наук за спец-тю 22.00.01 – 
теорія та історія соціології (ХНУ ім. В. Каразіна). 

 
  14. – 18. 

Проф. Герасіна Л.М. нагороджена Орденом Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 111 ступеня до 212 річниці з дня 
застосування університету( 18.11.2016 р.). 

 
 
 
Обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 4 від 
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