
Звіт 
з науково-дослідної роботи за 2016 рік 

к.соц.н., доцента кафедри соціології та політології 
Підкуркової Ірини Валеріївни 

1.Підкуркова Ірина Валеріївна 
2. Кандидат соціологічних наук, доцент 
3. Тема і обсяг запланованої наукової дослідної роботи: 
Соціологічні методи оцінки якості роботи суду – 1,5 др. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 
Соціологічні методи оцінки якості роботи суду – 2,8 др. арк. 
4.1. Виконана НДР впроваджена у наукові статті та аналітичний звіт за 
результатами соціологічного дослідження 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: 
- запропоновано інструмент зовнішньої оцінки якості роботи суду – метод 
карток громадянського звітування; 
- отримано результати оцінки якості роботи судів Харківського та Сумського 
регіонів, які доводять, що в цілому користувачі судових послуг задоволені 
роботою судів; 
- досліджено спроможність українських судів самостійно (без втручання 
сторонніх експертів) проводити соціологічні опитування щодо якості роботи 
суду.  
4.3. Актуальність виконаної роботи 
Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань в 
становленні демократії в українському суспільстві. Лише покращуючи 
розуміння реальної ситуації в судах, стану відносин судової системи та 
суспільства, можна досягти суттєвого покращення ефективності судочинства, 
зміцнення довіри до суду в українському суспільстві. Тому актуальним і 
важливим питанням постає проведення спеціальних соціологічних 
досліджень, за допомогою яких можна визначити якість діяльності суду.  Це 
дозволить також залучити громадян до здійснення судових реформ та 
використовувати думку громадян для подальшого удосконалення роботи 
судів. 
6. Зв'язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. 
- Участь у підготовці та проведенні опитування щодо оцінки потреб судів 
Харківського та Сумського регіонів у проведенні опитувань за методологією 
КГЗ (лютий-квітень 2016 р.)  
- Участь у підготовці та проведенні соціологічного опитування студентів-
першокурсників Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи університету 
8. Участь у конференціях, семінарах 



- Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова та політична 
культура українського соціуму за умов його модернізації» - 22 квітня 2016 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків 
- круглий стіл «Методологія карток громадянського звітування: аналіз 
впровадження програм опитування та перспективи застосування» - 31 травня 
2016 р., Апеляційний суд Харківської області 
- Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Соціально-політичні 
практики в сучасних світових та українських реаліях» - 10 червня 2016 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків 
 
9. Видавнича діяльність – 8 публікацій (2,8 др. арк.) 
посібники – 1 (0,5 др. арк.) 
- Герасіна Л.М., Підкуркова І.В. Міжнародні політичні відносини / 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. – С. 235-256 (1,5 др. арк./ 0,5 др. арк. – авт.) 
статті – 3 (1,2 др. арк.) 
- Погрібна В.Л., Підкуркова І.В. Функціонування юридичного сегменту 
сучасного ринку праці в Україні: соціально-політичний аналіз // Вісник 
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого». Серія: Політологія/ редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. - 
№ 2 (29).- С. 69-79. (0,8 др. арк./ 0,4 др. арк. – авт.) 
- Kokhan V. P., Pidkurkova I.V. Using Citizen Report Cards for Assessing 
Certain Aspects of Judicial Activities // Legea si viata. – 2016. - № 10/2 (298). – P. 
52-54 (0,5 др. арк./ 0,3 др. арк. – авт.) 
Підкуркова І.В. Дослідження якості роботи суду з використанням методу 
карток громадянського звітування як ефективний засіб оцінки та моніторингу 
судової діяльності // Вісник Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія/ редкол.: 
А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. - № 3 (30).- С. . (0,5 др. арк.) 

 
тези – 2 (0,13 др. арк.)  
- Підкуркова І.В. Інституційний підхід до проблеми визначення правової 
культури // Вісник Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія/ редкол.: А.П.Гетьман та ін. – 
Х.: Право, 2016. - № 2 (29).- С.281-282. (0,1 др. арк.) 
- Кохан В.П. Метод карток громадянського звітування як інструмент 
оцінювання та моніторингу судової діяльності [Електронний ресурс] / 
В.П.Кохан, І.В.Підкуркова // Право та інноваційне суспільство: електрон. 
наук. вид. – 2016. – Вип. 1 (6). – Режим доступу:http://apir.org.ua/wp-
content/uploads/2016/07/court_of_the_future.pdf (0,03 др. арк.) 
 
наукові видання – 2 ( 1 др. арк.) 
- Оцінка потреб суду у проведенні опитувань відвідувачів судів на основі 
методології карток громадянського звітування: аналітичний звіт за 



результатами опитування у судах Харківської та Сумської областей/ Проект 
«Справедливе правосуддя», Харківська міська громадська організація 
«Інститут прикладних гуманітарних досліджень»: І. Підкуркова – Харків, 
ІПГД. 2016. – 20 с. (0,5 др. арк.) 
- Аналіз впровадження рекомендацій, наданих судам за результатами 
опитувань за методологією карток громадянського звітування: аналітичний 
звіт за результатами моніторингу у судах Харківської області/ Проект 
«Справедливе правосуддя», Харківська міська громадська організація 
«Інститут прикладних гуманітарних досліджень»: І. Підкуркова, Т.Колода – 
Харків, ІПГД. 2016. – 83 с.(0,5 др. арк. – авт.) 
 
10. Членство у редакційних колегіях 
Збірника тез викладачів та студентів «Український соціум: соціально-
політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього». 
 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 4 від 
25.11.2016 р.  

 
Викладач                                                      Підкуркова І.В.  
 


