
ЗВІТ 

професора кафедри соціології та політології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  

Погрібної Вікторії Леонідівни  

за 2017 р. 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Погрібна Вікторія Леонідівна 

2. Вчене звання, посада. Доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри соціології та політології  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Проблеми юридичної освіти і професійної діяльності правників в сучасному 

українському суспільстві – (2 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Тема згідно з планом, фактичний обсяг виконаної роботи 3,0 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Матеріали науково-дослідної роботи були використані при підготовці 

наукових статей «Громадянське суспільство: ренесанс ідеї та новітні 

практики», «Социальные детерминанты формирования траекторий движения 

личности в профессиональном пространстве», «Resources and risks of personal 

autonomy in the modern Ukrainian society: sociological aspects of the analysis», 

«Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики»; текстів доповіді 

«Політичні дисонанси: парадокси українського сьогодення» та повідомлення 

«Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна»; тез наукових 

доповідей «Ринок праці як чинник реформування юридичної освіти в 

Украні», «Політичні міфи як соціальна технологія маніпулювання масовою 

свідомістю», «Механізм гарантії якості вищої освіти: реальність чи утопія?», 

«Проблеми "м’якої сили" та ментальності крізь призму сучасних українських 

реалій», «Хабарництво як соціальний індикатор в системі "свій-чужий"»; 

текстів лекцій «Психологічні основи професійних комунікацій в науково-

педагогічному середовищі», «Науковий комунікативний простір», 

«Вербальні та невербальні комунікаціі у вищій школі», «Комунікативні 

конфлікти в науково-педагогічному середовищі» та «Професійна деформація 

особистості науковця» в рамках навчального курсу «Психологічний 

практикум з формування комунікативних навиків (communications skills) в 

науково-педагогічній діяльності». 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці теоретико-

методологічних та практичних аспектів актуальних соціально-політичних 

проблем українського суспільства, детермінованих розбудовою в Україні 

громадянського суспільства і виникненням на цьому тлі політичних 
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дисонансів, а також оцінці ресурсів та ризиків самостійності особистості в 

сучасному українському суспільстві. Аналіз специфіки модернізації в 

сучасній Україні інституту вищої освіти дозволив дослідити ринок праці як 

чинник реформування юридичної освіти та визначити механізми 

професійного самовизначення української молоді, на основі чого виявити 

соціальні детермінанти формування траєкторій руху особистості в 

професійному просторі. 

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової 

комплексної програми. 

Складна сучасна політична та економічна ситуація в Україні потребує 

наукового аналізу соціальних механізмів, що продукують зміни в основних 

сферах суспільного життя, виявлення взаємного впливу внутрішніх 

(психологічних) та зовнішніх (геополітичних) чинників на трансформаційні 

процеси та їх причинно-наслідкових зв’язків. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів):  - 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: - 

5.3. Робота консультантом постійних комісій Верховної Ради України: - 

5.4. Робота консультантом в інших  державних органів влади: -  

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. 

- Соціологічне опитування першокурсників НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи (жовтень 2017 р.) 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів: -- 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування: - 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: - 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих):- 

 

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва 

конференції). 

1) 11.02.2017 р. І Міжнародна наукова конференція Української 

асоціації дослідників освіти «Емпіричні дослідження для реформування 

освіти в Україні»; м. Київ 

2) 20.04.2017 р. Всеукраїнський науково-методичний семінар 

«Соціологічна освіта: актуальні виклики та ефективні практики навчання», 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; м. Харків 



3) 21.04.2017 р. ІІІ Міжнародна наукова відео-конференція 

«Студентська молодь в умовах глобалізації», Дніпропетровське обласне 

відділення САУ Дніпропетровський національний університет імені Олеся 

Гончара; м. Дніпро 

4) 27.04.2017 р. Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

«Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 

європейської інтеграції», НЮУ імені Ярослава Мудрого; м. Харків 

5) 16.06.2017 р. ХXX Харківські політологічні читання «Політичні та 

правові дисонанси в сучасних українських реаліях», Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; м. Харків 

6) 12-13.10.2017 р. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові 

нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання», Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна; м. Харків 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: - 4 / 2,2 д.а. 

Герасіна Л.М. Громадянське суспільство: ренесанс ідеї та новітні 

практики / Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», Вип. 38, 

2017. – с. 7-12, 0,8 д.а. (особистий внесок – 0,4 д.а.) 

Погребная В.Л. Социальные детерминанты формирования траекторий 

движения личности в профессиональном пространстве / В.Л. Погребная // 

Актуальные научные исследования в современном мире. – М.: 2017. – с. 157-

164, 0,8 д.а. 

Pogribna V.L. Resources and risks of personal autonomy in the modern 

ukrainian society: sociological aspects of the analysis / V.L. Pogribna, O.M. 

Sakhan // Вісник Національного університету „Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №3, 2017. – 1 д.а. (особистий 

внесок – 0,5 д.а.) 

Погрібна В.Л. Професійне самовизначення: проблеми теорії та 

практики / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Вісник Національного 

університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: 

Соціологія, №3, 2017. – 0,8 д.а. (особистий внесок – 0,5 д.а.) 

Тези доповідей: - 5 / 0,8 д.а. 

1. Погрібна В. Ринок праці як чинник реформування юридичної 

освіти в Украні / В. Погрібна, І. Підкуркова // Збірник матеріалів І 

Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти 

«Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні», Київ, 11 

лютого 2017 р. / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ-
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Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – с. 151-154, 0,2 д.а.(особистий внесок – 

0,1 д.а.) 

2. Погрібна В.Л. Політичні міфи як соціальна технологія 

маніпулювання масовою свідомістю / В.Л. Погрібна // Політичні та правові 

дисонанси в сучасних українських реаліях: зб. матеріалів ХХХ Харківських 

політологічних читань (м. Харків, 16 червня 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – 

с. 54-57, 0,2 д.а. 

3. Погрібна В.Л. Механізм гарантії якості вищої освіти: реальність 

чи утопія? / В.Л. Погрібна // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції 

«Студентська молодь в умовах глобалізації» (м. Дніпро, 21 квітня 2017 р.) / 

відп. за випуск проф. В.В. Кривошеїн. – Дніпро: Видавництво «Грані», 2017. 

– с. 25-27, 0,1 д.а. 

4. Погрібна В.Л. Проблеми «м’якої сили» та ментальності крізь 

призму сучасних українських реалій / В.Л. Погрібна // Матеріали 

Всеукраїнської науково-теоретичної конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції», 

НЮУ імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 27 квітня 2017 р.). // Вісник 

Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого" . Серія : Політологія. – 2017. – № 2. – с. 294-296. 0,2 д.а. 

5. Погрібна В.Л. Хабарництво як соціальний індикатор в системі 

"свій-чужий" / В.Л. Погрібна // Тези доповідей та виступів учасників ІІІ 

Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: 

шляхи подолання» (м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) – Харків, 2017. – с. 52-

53, 0,2 д.а. 

6.  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

- 

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

наукометричних базах даних. 

1. Pogribna V.L. Resources and risks of personal autonomy in the modern 

ukrainian society: sociological aspects of the analysis / V.L. Pogribna, O.M. 

Sakhan // Вісник Національного університету „Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №3, 2017. – 1 д.а. 

(особистий внесок – 0,5 д.а.) 

2. Погрібна В.Л. Професійне самовизначення: проблеми теорії та 

практики / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Вісник Національного 

університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 

Серія: Соціологія, №3, 2017. – 0,8 д.а. (особистий внесок – 0,5 д.а.) 

3. Погрібна В.Л. Проблеми «м’якої сили» та ментальності крізь призму 

сучасних українських реалій / В.Л. Погрібна // Матеріали 

Всеукраїнської науково-теоретичної конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської 

інтеграції», НЮУ імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 27 квітня 2017 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


р.). // Вісник Національного університету "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого" . Серія : Політологія. – 2017. – № 2. – с. 294-

296. 0,2 д.а. 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar, 

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.  

1. Герасіна Л.М. Громадянське суспільство: ренесанс ідеї та новітні 

практики / Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 

Вип. 38, 2017. – с. 7-12, 0,8 д.а. (особистий внесок – 0,4 д.а.) 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar, 

Index Copernicus International (Польща) та базах даних «Наукова періодика 

України» і «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. 

10. Членство у редакційних колегіях: 

- Вісник Національного університету „Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія. 

- Науковий журнал „Право і безпека” 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. - 

 

12. Опонування дисертаційних досліджень: 

Докторська дисертація Нечітайло І.С. „Системно-кодова концепція 

взаємодії суспільства та освіти” (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології), захист – 18 вересня 2017 року у спеціалізованій вченій 

раді Д 26.001.30 при Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, 

окремо кандидатські. 

- 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.


18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Нагороджена Почесною грамотою 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №  4    від 28 листопада             

2017 р. 

 

Викладач                                                                       (Погрібна В.Л.) 

Зав. кафедри 

соціології та політології                                                 (Требін М.П.) 

 

 


