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1.Підкуркова Ірина Валеріївна 
2. Кандидат соціологічних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої наукової дослідної роботи: 

Якісні та кількісні методи оцінювання суду – 1,5 др. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

Якісні та кількісні методи оцінювання суду – 1,4 др. арк. 

 

4.1. Виконана НДР впроваджена у навчальний процес, тези наукових 

доповідей, наукові статті 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: 

- проаналізовано можливості використання найбільш розповсюджених 

соціологічних методів у процесі вивчення різних аспектів діяльності суду; 

- запропоновано напрямки застосування різних видів методів у дослідженні 

роботи суду в залежності від їх призначення. 

 

4.3. Актуальність виконаної роботи 

Дослідження роботи суду в усіх її проявах крім застосування методології 

суто правових, юридичних дисциплін, вимагає використання наукового 

інструментарію інших галузей знань. Тобто мова йде про методологічний 

плюралізм, який поєднує методи різних наукових дисциплін, в т. ч. 

соціології. 

Соціологічні методи все частіше використовують при дослідженні проблем у 

різних сферах суспільного життя, у т.ч., у правовій, при аналізі судової 

діяльності. Мета їх застосування - виявлення різних проблем та протиріч, 

оцінка ефективності реалізації управлінських рішень, контроль за станом 

справ на різних ділянках тощо. 

 

6. Зв'язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

- 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 

- І Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти 

«Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні» - 11 лютого 

2017 р., м. Київ 



- Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції» - 27 

квітня 2017 р., м. Харків 

- Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політичні та правові 

дисонанси в сучасних українських реаліях (ХХХ Харківські політологічні 

читання)» - 16 червня 2017 р., м. Харків 

- ХІХ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» - 1 грудня 2017 р., м. Харків 

 

9. Видавнича діяльність 

статті – 3 (1 др. арк.) 

- Погрібна В., Підкуркова І. Ринок праці як чинник реформування 

юридичної освіти в Україні. Емпіричні дослідження для реформування освіти 

в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції 

Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За 

ред.С.Щудло, О.Заболотної, О.Ковальчук. Київ - Дрогобич: ТзОВ «Трек-

ЛТД», 2017. С.151-154. (0,4 др. арк./ 0,2 др. арк. - авт.) 

- Погрібна В.Л., Підкуркова І.В. Професійне самовизначення: 

проблеми теорії та практики Вісник Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія/ редкол.: А. П. 

Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. №4 (35). (0,6 др. арк./ 0,3 др. арк. – авт.) 

- Підкуркова І.В. Використання соціологічних методів у дослідженні 

роботи суду. Проблеми законності. Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 139 (0,5 др. арк.) 

тези – 2 (0,4 др. арк.) 

- Підкуркова І.В. До питання співвідношення правового менталітету та 

правової свідомості. Вісник Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А. 

П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2017. – №2 (33). – 345-346. (0,2 др. арк.) 

- Підкуркова І.В. Проблема свободи преси в Україні. Матеріали ХІХ 

Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (0,2 др. арк.) 

 

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

базах даних Scopus,Web of Science -0 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших  

наукометричних базах даних: 

Підкуркова І.В. До питання співвідношення правового менталітету та 

правової свідомості. Вісник Національного університету «Юридична 



академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А. 

П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2017. – №2 (33). – 345-346. 

Погрібна В.Л., Підкуркова І.В. Професійне самовизначення: проблеми 

теорії та практики Вісник Національного університету «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія/ редкол.: А. П. Гетьман 

та ін. Харків: Право, 2017. №4 (35). 

           Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google 

Scholar і таких міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus 

International (Польща), Academic Research Index (Японія), Information Matrix 

for the Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), WorldCat 

(США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), 

International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor 

(Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина); а також базах 

даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

 Підкуркова І.В. Використання соціологічних методів у дослідженні 

роботи суду. Проблеми законності. Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 139 
Збірник індексується в Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних 

«EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index 

Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld 

Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові 

мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – 

загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and 

Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи Російського 

індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

10. Членство у редакційних колегіях 

Збірника тез студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз 

сучасності та прогноз майбутнього». 

11. Керівництво студентською проблемною групою 

Протягом року здійснювалось керівництво проблемною групою «Соціально-

політичні проблеми суспільства». 

Підготовлено та опубліковано 11 тез студентів: 10 - у збірнику 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього» (Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого),  

1 – у збірнику конференції «Роль освіти у формуванні життєвих 

цінностей молоді» (Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького). 

Звіт затверджений засіданні кафедри соціології та політології 

Протокол № 4     від 28 листопада  2017 р. 

 Викладач                                                              Підкуркова І.В. 

Зав. кафедри 

соціології та політології                                      Требін М.П. 
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