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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ КАФЕДРИ 

 

 1.1. Науковий напрямок дослідження звітного року: «Філософські, 

соціально-правові, культурологічні проблеми розвитку суспільства». Цільова 

комплексна програма «Соціолого-правові та політологічні аспекти 

дослідження соціальної реальності », № 0111u000964. 

 

1.2. Кількість та склад виконавців. У звітному році дослідження з 

цільової комплексної програми проводили 9 викладачів кафедри: доктори 

наук, професори: Требін М.П., Герасіна Л.М., Клімова Г.П., Погрібна В.Л., 

Поліщук І.О., кандидати наук, доценти: Воднік В.Д., Волянська О.В., 

Підкуркова І.В., Сахань О.М.,  

 

 

1. Требін М.П.,  д.ф.н., професор, завідуючий кафедрою ( 1 ставка). 

 Соціально - політичний аналіз війни в сучасному світі, 2,0 друк. арк. 

 

Опубліковано: 51,45 друк. арк.,  15 найменувань 

 

Статті – 9 / 6,0 др. арк.: 

1. Требін М.П. Освіта в умовах глобалізації. Матеріали ІІІ 

Міжнародної наукової конференції «Студентська молодь в умовах 

глобалізації» (м. Дніпро, 21 квітня 2017 р.) / відп. за випуск професор 

В.В. Кривошеїн. Дніпропетровськ: Видавництво «Грані», 2017. С. 29-33. 

(0,5 друк. арк.). 

2. Требін М.П. Концепція «гібридної» війни Ф. Гоффмана. 

Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

м. Маріуполь, 9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 22-26. (0,5 

друк. арк.). 

3. Требін М.П. Інформація як зброя у «гібридній» війні. Політичні 

та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: зб. матеріалів ХХХ 

Харк. політол. читань (м. Харків, 16 черв. 2017 р.). Харків; Право, 2017. С. 

70-75. (0,5 друк. арк.). 

4. Требін М.П. Армія і суспільство: осмислення взаємодії. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 2 (33). С.138-162. (1,5 друк. арк.).  

5. Требін М.П. Правова ментальність європейців. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 2 (33). С. 298-305. (0,5 друк. арк.). 



6. Требін М.П. Війна і тероризм: симбіотичні відносини. Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: історія, політологія. 

2017. Вип. 18. С. 365-373. (0,5 друк. арк.). 

7. Требін М.П. Антитероризм як ідеологема безпечного майбутнього 

глобалізованого світу. Глобалізований світ: випробування людського буття: 

Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року: 

[матеріали доповідей та виступів] / редкол. М. А. Козловець [та ін.]. 

Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2017. С. 167-171. (0,5 друк. арк.). 

8. Требін М. Тероризм: його сутність і різноманіття крізь призму 

політологічного аналізу. Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. 2017. №6 

(355). С. 212-219. (0,5 друк. арк.). 

9. Требін М.П. Україна перед викликами ХХІ століття. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 4 (35). (1,0 друк. арк.). 

 

Тези – 4 / 0,95 др. арк.: 

1. Требін М.П., Чернишова Т.О. Еволюція війн крізь призму 

революцій у військовій справі. Сучасна війна: гуманітарний аспект. 

Науково-практична конференція Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 30 червня 2017 року: тези доповідей. 

Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. – С. 16-21. (0,4 друк. арк.; Авт. - 0,2 

друк. арк.). 

2. Требін М.П. Правовий менталітет і правова ментальність як 

категорії соціології права. Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи 

подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної 

асоціації України (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.). Харків, 2017. С.228-229. 

(0,25 друк. арк.). 

3. Требін М.П. Ідеологема контртероризму як засіб забезпечення 

безпеки людини, суспільства, держави у сучасному світі. Безпека людини, 

суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 

28 жовтня 2017 р. Київ: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 

2017. С. 266-268. (0,2 друк. арк.). 

4. Требін М.П. Політична культура в Україні: проблеми і шляхи 

вдосконалення. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності 

та прогноз майбутнього: Збірник матеріалів ХІХ Всеукраїнської наукової 

конференції викладачів, молодих науковців і студентів, (м. Харків, 1 грудня 

2017 р.). Харків: Право, 2017. (0,3 друк. арк.). 

Підручники - 1 / 1,0 др. арк. 

1. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Хоми 

Н.М.; [Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, І.Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. 

і доп. Львів: «Новий Світ-2000», 2017. Т. І.: Від зародження до початку ХХ ст. 

(1,0 др. арк. - С. 152-166). 



Навчальний посібник – 1 / 43,5 др. арк. 

1. Требін М.П. Соціально-політичні студії: навч. посіб. Харків: 

Право, 2017. 696 с. (43,5 др. арк.). 

 

 

2. Герасіна Л.М., д.соц.н., професор( 0,75 ставки) 

.Проблеми розвитку міжнародної системи та політичний процес в 

Україні,1,8 друк. арк. 

 

Опубліковано: 4, 1 друк. арк., 12 найменувань 

 

Словники –1 / 0,3друк.арк. 

 Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х : Право,2017. 

– Т.2. Філософія права / редкол.: С.І.Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. 

прав. наук України, Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН 

України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого.( авт. Герасіна Л.М. – С. 

1090-1093 (0,3 друк. арк.) 

Статті – 5 / 2, 6 друк.арк): 

1. Герасіна Л.М  Методологія і праксеологія досліджень політичних 

процесів // Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – 

Х.: Право, 2017. – Вип. 2 (33). – С.16 – 28 (0,7 д.а.) 

2. Герасіна Л. М., Погрібна В. Л. «Громадянське суспільство: ренесанс 

ідеї та новітні практики». Вісник Харківського національного ун-ту ім. 

В.Н.Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства. 

Харків, 2017. Вип. 38. С. 7–13.( 0,7 д.а.) 

3. Герасіна Л. М. «Інтеріоризація політико-правових цінностей в 

політичній свідомості особистості». Вісник Національного юридичного ун-ту 

імені Ярослава Мудрого. Серія: соціологія. Харків, 2017. Вип. 4(35). 0,6 д.а. 

4. Герасіна Л.М. «Світовий політичний процес: концептуальний аспект 

і реальна політика». Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Харківських 

міжнар.-правових читань, присвяч. пам’яті проф. М.В. Яновського і В.С. 

Семенова. (Харків, НЮУ, 28.11.2016 р.). У 2 част. Ч. І. Харків, 2017. С. 41–

46. 0,3 д.а. 

5. Герасіна Л.М. «Деякі політичні дисонанси у функціонуванні партій 

в Україні» Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: 

збірник матеріалів ХХХ Харків. політолог. читань (Харків, 16.06.2017). Х., 

2017. С.13–18. 0,3 д.а. 

Тези – 6/ 1,2 друк.арк.): 

 

1.Gerasina L. N., Drongal' A. N. Marginality and problems mentality: 

essence and ways of overcoming [Маргінальність і проблеми менталітету: 

сутність і шляхи подолання// Вісник Національного університету «Юридична 



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

А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. – Вип. 2 (33). – С.255-257 (0,2 д.а.) 

2. Герасіна Л.М.  Глобалізаційні тенденції в освітньому просторі 

Європи та світу // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції 

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

відп. за випуск, професор В.В. Кривошеїн. – Д. : Видавництво «Грані», 2017 . 

-  С.3 -6 ( в співав. з Фроловою О.В.) (0,2 д.а.) 

3.Герасіна Л.М  Соціолого-правова оцінка безпеки як соціальної 

константи // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези 

доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу соціологічної асоціації України. 

- Харків, 2017 р. – С.41 -43.( 0,3 д.а.) 

4.Герасіна Л. М. «Глобальні виклики людству та процес глобалізаціїї 

злочинності: політико-правовий аспект» // Кримінально-правове забезпечення 

сталого розвитку України в умовах глобалізаціїї: Матеріали міжнар. наук.-

прак. конф. (Харків, 12-13.10.2017). Х.: Право, 2017. С. 435–438.( 0,2 д.а.) 

5. Герасіна Л. М. «Специфіка конституційних форм держави країн 

Сходу в порівняльній парадигмі». Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм: Х Тодиківські читання. (Харків, НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, 27-28.10. 2017). Х., 2017. С. 47–49. (0,2 д.а) 

6. Герасіна Л. М., Дергачов А. К. «До ролі технологій політичного 

іміджмейкінгу». Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності 

та майбутнього: тези ХІХ міжвузів. студентської наукової конф.-ції (Харків, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 1.12.2017). Х., 2017.( 0,1 д.а.)  

 

3.  Клімова Г.П., д.ф.н., професор( 0,75 ставки) 

Забезпечення якості вищої освіти як важлива умова національної 

безпеки України,  1,8 др.арк, 

Опубліковано:  2,5 друк. арк., 8 найменувань 

 

Статті   - 3 /1,5 друк. арк.) 
Клімова Г.П. Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна 

детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні// Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. 

– Вип. 2 (33). – С.65-73 (0,5 др.арк.) 

2. Клімова Г.П. «Правова  ментальність  та правова культура: проблеми 

взаємодії», «Вісник Національного університету «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого» Серія: Політологія»,  №2 (33).  0,5 др.арк.  

– на анг. мові. 

3. Клімова Г.П. «Економічна безпека: сутність та основні напрями 

забезпечення» ,  «Право та інновації», №3. 0,5 др.арк.       

 

Тези     - 5 /1,0 друк. арк.). 

1. Клімова Г.П Європейська  система забезпечення якості вищої освіти 

// Матеріали 111 Міжнародної наукової конференції «Студентська молодь в 



умовах глобалізації» (м. Дніпро, 14 квітня 2017 р.) / відп. за випуск, професор 

В.В. Кривошеїн. – Д. : Видавництво «Грані», 2017 . -  С.17 -19(0,2 друк. арк.) 

2. Климова Г.П.  Особенности  политических технологий//  Політичні 

та правові дисонанси в сучасних українських реаліях : зб. матеріалів ХХХ 

Харк. політол. читань ( м. Харків, 16 червня 2017 р.0 – Харків : Право, 2017. 

– С.30 -33(0,2 друк. арк.) 

3. Климова Г.П Правова ментальність як ядро правової культури // 

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: 

Право, 2017. – Вип. 2 (33). – С. 270-272(0,2 друк. арк.) 

4. Климова Г.П «Особливості моделей  національних інноваційних 

систем»// «Всеукраїнська науково-практична конференція  «Інноваційна 

система та інформаційні технології в сучасній науці» 14 червня 2017 р. (0,2 

друк. арк.) 

 5. Климова Г.П «До питання про інтерпретацію сутності економічної 

безпеки»// «Міжнародна науково-практична конференція « Децентралізація 

публічного адміністрування в умовах інтеграції України до європейської 

спільноти: проблеми та перспективи»  6-7 жовтня 2017 р. (0,2 друк. арк.) 

 

 

4. Погрібна В.Л., д.соц.н., професор (ставка) 

Проблеми юридичної освіти і професійної діяльності правників в 

сучасному суспільстві, 2,0  друк. арк. 

 

Опубліковано: 3,0 друк. арк.,  9найменувань 

 

Статті: - 4 / 2,2  друк.арк.) 

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 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


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

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

 Війна була, є і буде в досяжному майбутньому сумною складовою 

людського розвитку. З часів глибокої давнини тягнеться до нас річка лих, 

породжених війнами та збройними конфліктами. Швейцарець Ж.-Ж. Бабель 

підрахував, що з 3500 р. до н.е. людство прожило без війн лише 292 роки. За 

цей період виникло близько 14 550 великих і малих війн, у ході яких 

загинули, померли від голоду, епідемій та інших причин понад 3,66 млрд 

людей. Якщо в XVIII ст. сталося 68 воєн, в яких протягом року загинуло 

понад 1000 осіб, а загальні втрати в цілому становили 4,4 млн. осіб, то у ХІХ 

ст. – відповідно, 205 і 8,3 млн. осіб, у ХХ ст. – відповідно, 237 і 98,8 млн. 

осіб. У ХІХ ст. сталося 14 воєн з людськими втратами 100 тис. осіб і більше, 

в тому числі дві, в яких загинуло понад 1 млн. осіб. Рекордним за 

масштабами та інтенсивністю військових зіткнень стало ХХ ст., у якому 

частота воєн коливалася, але загалом перевищила середню частоту воєн за 

всю відому історію людства майже в 1,5 рази. І в новому тисячолітті війни 



залишаються сумною прикметою буття людства. За даними Стокгольмського 

міжнародного інституту дослідження миру, щорічно на планеті фіксується 

понад 30 збройних конфліктів, які призводять до загибелі понад 1000 осіб на 

рік. У 2008-му та 2011 рр. їх кількість досягла найвищої позначки – по 37 

конфліктів. За останні 10 років збільшилось і загальне число загиблих 

унаслідок бойових дій у таких конфліктах: з понад 17 тис. осіб у 2002 р. до 

понад 22,5 тис. – у 2011р. З 2014 р. в Україні йде, de facto, війна, de jure, АТО. 

Тому звернутися до феномену війни нас змушує сумна українська реальність. 

(Требін М.П.) 

Дослідження розвитку міжнародної системи, як глобальної реальності, 

та її впливу на політичний процес в Україні є безперечно актуальною 

проблемою політико-правового дискурсу. Бо світовий політичний процес – 

це консолідована політична діяльність усіх суб’єктів міжнародних відносин, 

що спрямована на поєднання зусиль людства в основних сферах його буття. 

Але у міжнародній, світовій політиці завжди наявна конкуренція 

національних інтересів держав і пошук балансу сил; тому загальнозначущим 

стає визначення місця і потенціалу України щодо участі в цих 

процесах.(Герасіна Л.М.) 

У сучасних умовах проходить суттєва актуалізація проблеми якості  

вищої освіти. В рамках Болонського процесу забезпечення якості вищої 

освіти декларується як найважливіший орієнтир політики європейських 

держав у сфері освіти. В програмних документах країн-учасниць 

Болонського процесу зауважено, що діяльність в галузі вищої освіти в умовах 

змін, що відбуваються в світі, повинна здійснюватися під трьома девізами, 

які зумовлюють її роль і функції в соціальному розвитку: відповідність 

вимогам сучасності, інтернаціоналізація, а також якість. Якість – 

найголовніша умова для довіри, релевантності, мобільності  і привабливості  

вищої освіти в Україні. (Клімова Г.П.)  

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 

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. (Погрібна В.Л.) 

Необхідність модернізації політико-правового життя України 

зумовлює пошук адекватних наукових рецептів розв’язання актуальних, 

домінантних проблем, серед яких чільне місце належить правовій та 

політичній ментальності як інтегративним науковим категоріям, які 

виступають визначальними індикаторами соціальної динаміки.  Визначення 



основних характеристик та тенденцій розвитку сучасної правової та 

політичної ментальності українського соціуму надає можливість віднайти 

найбільш ефективні засоби впливу на їх трансформацію з метою 

забезпечення необхідної ментальної підтримки комплексу реформ, які 

проводяться в Україні. (Поліщук І.О.) 

В умовах становлення і розвитку демократичної правової держави, 

побудови громадянського суспільства в Україні фундаментальні зміни в 

політичних, соціальних, економічних умовах та в суспільній свідомості 

громадян країни, привнісши в суспільне життя чимало позитивного, 

призвели водночас до загострення суперечностей у сімейному вихованні 

дітей. Труднощі виконання родиною виховної функції значною мірою 

пов'язані із відсутністю загальних стратегій виховання дитини в сім'ї, 

недостатньою підготовкою молоді до материнства і батьківства. Державна 

політика допомоги сім'ї, материнству, дитинству  - один з основних напрямів 

внутрішньої політики країни. Йдеться про вплив на процеси, що мають 

виняткове значення для майбутнього розвитку суспільства 

Результати теоретичного дослідження виховного потенціалу родини та 

шляхів його підвищення в умовах побудови громадянського суспільства в 

Україні можуть стати підгрунтям для якісної оцінки існуючого становища 

справ у даній сфері, розв'язання суперечностей у сімейному вихованні дітей 

в інтересах родин та їх окремих членів на державному (у загальній і 

сімейній політиці держави), фаховому (зусиллями спеціалістів) та 

індивідуальному рівнях (зусиллями самих членів сімей) значною мірою 

могло б поліпшити становище родин в Україні і можливості реалізації їх 

виховної функції.  (Воднік В.Д.) 

Методологія, що запропонована в НДР, є базовим (стандартним) 

інструментарієм оцінювання рівня дотримання антидискримінаційних 

стандартів в Україні, що може застосовуватись: 

• для реалізації моніторингових повноважень Офісу Омбудсмена. 

Показники та методи Методології мають бути узгоджені з форматом і 

завданнями спеціального розділу Щорічної (або спеціальної) доповіді; 

• для проведення неурядовими організаціями відповідних досліджень в 

рамках реалізації їх статутних завдань щодо моніторингу дискримінації; 

• для проведення органами державної влади секторальних досліджень: у 

окремих сферах або щодо окремих груп або щодо окремих захищених ознак, 

для потреб розробки державної політики з урахуванням 

антидискримінаційних стандартів та оцінювання ефективності такої 

політики; 

• для проведення наукових досліджень відповідної тематики.  

Методологія забезпечує збір інформації щодо наступних характеристик 

ситуації з дотриманням антидискримінаційних стандартів: 

• ідентифікація та визначення поширеності основних дискримінаційних  

практик в пріоритетних сферах; 

• визначення поширеності дискримінації за базовими захищеними 

ознаками (визначення “груп підвищеного дискримінаційного ризику”); 



• визначення сфер підвищеного ризику дискримінації; 

• оцінка ступеню та ефективності використання населенням основних 

засобів захисту  права на недискримінацію; 

• оцінка сприйняття населенням участі базових державних інститутів у 

захисті права на недискримінацію; 

• визначення соціальних чинників, що впливають на ступінь дотримання 

принципу недискримінації та поширеність дискримінаційних стереотипів 

масової свідомості.(Волянська О.В.) 

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.(Підкуркова І.В.) 

Особливості функціонування політичної влади в Україні в сучасних 

умовах державотворення актуалізують вирішення питання щодо аналізу 

викликів сьогодення, в тому числі, таких, як корупція, що глибоко 

вкоренилася в життя соціально-політичного простору нашої країни та 

загрожує нормальному функціонуванню держави і суспільства, погіршує 

життя людей, що й обумовлює пошук механізмів подолання цього 

деструктивного явища. ( Сахань О.М.) 

 

 1.6.Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. -0 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

дістало подальшого розвитку поняття війни, її типологія, 

запропонована авторська дефініція «гібридної війни»: «гібридна війна» – 

форма воєнних дій із залученням до конфлікту різнорідних за складом, 

засобами, рівнем і характером підготовки озброєних сил.; визначені 

характерні риси «гібридної війни»: по-перше, вона поєднує в собі 

конвенційні та неконвенційні бойові дії і відповідних учасників цієї війни 

(поряд зі збройними силами дієвими учасниками стають терористи, 

найманці, партизани, ополченці, бандформування, спецпідрозділи інших 

держав тощо); по-друге, початок «гібридної війни» пов’язаний із 

використанням неконвенційних методів ведення бойових дій, що здійснюють 

незаконні озброєні формування; по-третє, упродовж всієї «гібридної війни» 

дуже важливе значення приділяється боротьбі за розум і душу людей, тобто 

інформаційній боротьбі, де основними дієвими суб’єктами виступають також 

не військові, а цивільні: ЗМІ, телебачення, Інтернет, інші засоби масової 

комунікації. Систематизовано все різноманіття воєн в історії людства через 

призму революцій у військовій справі. Під революцією у військовій справі 



запропоновано розуміти всю суму корінних змін у засобах збройної 

боротьби, способах ведення бойових дій, в організації військ, їх навчанні та 

вихованні. Цей підхід дозволяє представити всю історію еволюції воєн у 

вигляді шести поколінь воєн. (Требін М.П.) 

● Пропонується авторська дефініція: «політичний процес» – універсальна 

категорія, що відображає мінливість політики, характеризує динамічний 

зміст політичних практик, розкриває взаємодію політичних інститутів і 

політичних суб'єктів, які виконують певні функції та «ролі» в системі. 

Об’єктивно він демонструє розгортання політичних відносин у просторі та 

часі у формі спонтанних або послідовно впорядкованих політичних дій, 

взаємодій та подій. Визначення сутності й характеру політичних процесів 

прямо залежить від методології, застосованої до об’єкту дослідження: 

найбільший евристичний потенціал містять парадигми інституціоналізму 

(public administration та неоінституціоналізм), структурного-функціоналізму, 

біхевіоризму, діяльнісний метод і теорія «раціонального вибору». 

Праксеологія політичних процесів дозволяє здійсняти наукові типологізації 

на ґрунті різних критеріїв, відповідно до їх рівня, характера і змістовної 

специфіки. В політологічному дискурсі за певними критеріями виділяють 

різновиди політичних процесів: макро- і мікро-рівня; горизонтально- і 

вертикально-організовані; західний та «незахідний»; процеси стабільні й 

перехідні (транзитивні); світовий політичний процес та інші.  

● Доведено, що еволюція світового політичного процесу є функцією 

гетерогенної мега-системи, якій властиві політична й економічна 

неоднорідність складових елементів та їх діалектична, мультиполярна 

взаємозалежність. Світовий політичний процес у сучасному вимірі – це 

інтегрований глобальний процес, що відображає різнопланову діяльність 

суверенних держав та їх легітимних органів, організацій та рухів світового 

(і континентального) масштабу; це консолідована політична діяльність усіх 

суб’єктів міжнародних відносин, найсуттєвішою рисою якої є поєднання 

зусиль людства в усіх сферах буття. Проаналізовані дуалістичні процеси в 

світовій політиці, які в цілому неуривно змінюються; їх зміст і специфіка 

полягає в одночасній дії двох суперечливих тенденцій – консолідації (до 

об’єднання) і дезінтеграції (до розмежування).  

● Обґрунтовано, що громадянське суспільство в Україні стає масштабною 

соціальною системою, що здатна до саморегулювання, її головним 

компонентом є «люди–відносини». Його мета полягає в досягненні 

усвідомленої свободи – умови і способу самоіснування людини як активного 

та повноправного члена співтовариства, «рівної серед рівних», здатної 

визначати ціннісні орієнтири і здійснювати різноманітні інтереси та дії згідно 

норм і правил, що встановлені в соціумі. Функціонування громадянського 

суспільства неможливо поза гласності, прозорості й поінформованості 

громадян, що дозволяє реально оцінювати політичну і господарську 

кон’юнктуру, розуміти актуальні соціальні проблеми. Так, у Франції, Австрії, 

Швеції, Фінляндії, Італії, Бельгії, Іспанії та інших країнах Євросоюзу діють 

т.зв. громадські ради; і політичний істеблішмент вважає за доцільне 



враховувати думку громадськості в регулюванні питань соціального, 

політичного й економічного характеру. На наш погляд, демократична роль 

громадських структур полягає у наступному: вони здатні обмежити 

монополію держави на втручання в приватну сферу життя людини; 

громадськість прямо зацікавлена в артикуляції, захисті та вирішенні 

конкретних питань існування (на рівні країни, оргструктури, регіону); 

сприяти опануванню громадянами демократичних цінностей, політичних 

норм, досвіду правового захисту прав і свобод; виконують духовну, 

просвітницьку, ідентифікаційну, культурно-інформаційну місії та ін. 

● Проаналізовано один із глобальних викликів сучасності – процес 

інтенсивної криміналізації суспільних відносин: так, зростання населення 

(«демовибухи») в економічно слаборозвинутих країнах, постреволюційна 

руйнація і війни спричинили ріст злиденності й маргіналізацію, загострення 

міжкланових, міжнаціональних, расових, релігійних конфліктів (Туніс, 

Афганістан, Ірак, Лівія, Йємен, Сирія). Через розруху і неможливість 

задоволення вітальних та соціальних потреб у ряді арабських країн різко 

зросли рівень незаконної міграції населення, «експорт» злочинності в країни 

Європи та участь в міжнародному тероризмі. Через неоліберальну політику 

глобалізації ринків розпочалось «зів'янення» суверенності окремих країн; 

з’явилися космополіти і військові найманці-«ландснехти» зі збоченою 

ментальністю, які віддані позадержавним структурам (екстремістським, 

терористичним, фанатикам). Трансформація національної злочинності веде 

до фатальних неправових наслідків, зокрема, до активізації 

транснаціональних, міжнародних угруповань (мафіозних кланів, картелів, груп 

мусульманських шахідів) – все це  реальність за умов глобалізації фінансово-

економічних, міграційних, інформаційних процесів.(Герасіна Л.М.) 

       Не дивлячись на те, що в науковій літературі знайшло широке 

відображення осмислення поняття якості вищої освіти (В. Андрущенко, І. 

Бех, К. Гнезділова, О. Демченко, В. Зінченко, М. Кисіль, К. Корсак, О. 

Левченко, В. Луговий, П. Саух, Ж. Таланова, И. Тализіна, А. Токман, М. 

Степко, Є. Шульгін, С. Цимбалюк, Я. Яхніна та ін.), все ж залишаються 

дискусійними питання проте, що вважати якістю вищої освіти, яка її сутність  

та які умови її забезпечення. Особливу увагу приділено дослідженню  

сутності поняття «якість вищої освіти»,  розгляду сучасних стандартів  якості  

вищої освіти в європейському освітньому просторі, аналізу освітньої 

політики країн-учасниць Болонського процесу щодо механізмів забезпечення 

якості вищої освіти в Україні (Клімова Г.П.) 

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 

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.(Погрібна В.Л.) 

 Наукова новизна даного дослідження полягає у комплексному 

вивченні феномену політичної та правової ментальності на основі 

узагальнення науково-теоретичного доробку західних і вітчизняних вчених, 

використання широкої емпіричної бази та новітніх досліджень вітчизняних 

та іноземних вчених. (Поліщук І.О.). 

 дістало подальший розвиток положення про те, що вивчення виховного 

потенціалу сім'ї та шляхів його підвищення в умовах побудови 

громадянського суспільства в Україні має як наукове, так і практичне 

значення; 

 дана характеристика виховного потенціалу сім'ї;   

 зроблено уточнення поняття „ виховний потенціал сім'ї ”; 

 визначені шляхи підвищення виховного потенціалу сім'ї  в умовах 

побудови громадянського суспільства в Україні.(Воднік В.Д.) 

Вся методологія (методи збору даних та їх інтерпретація) базується на 

однозначності та незмінності системи показників. Показники утворюють 

рамки моніторингу. 

• Систему показників розроблено з урахуванням: 

А) національного законодавства (і термінологія і тлумачення даних 

базуються на вітчизняному законодавстві); 

Б) міжнародно-правових стандартів (оскільки дослідження має емпіричний 

характер, це джерело важливе на стадії аналізу та оцінки отриманих даних); 

В) технічних та операційних підходів міжнародних організацій. 

• Методологія спрямована на концептуальні та технологічні підходи до 

отримання та узагальнення даних, що вироблені ООН та європейськими 

інституціями:  

1) Моніторинг та оцінка дотримання прав людини мають суспільне 

значення лише тоді, коли вони спираються на чіткі показники ситуації. 

Накопичення фактів саме по собі нічого не дає (більшість правозахисних 

моніторингів в Україні саме у такий спосіб проводяться). Необхідно мати 

систему показників, що відображають сутнісні ознаки ситуації (тобто те, що 

особисту проблему перетворює на суспільну) і дають можливість порівняння 

ситуації у динаміці.  Саме такий підхід послідовно проводиться в останні 

роки (приблизно з 2007 року) європейськими інститутами. Для України 

особливо важливими стають позиції з цих питань Агентства 

фундаментальних прав ЄС, які загалом координуються та узгоджуються з 

відповідними інститутами ООН (про досвід окремих європейських країн та 

ЄС детальніше див.: Fundamental Rights:Challenges and Achievements 2014. – 

FRA: 2015.) 

2) «Показники – це специфічна інформація про стан та умови певного 

об'єкту, події, діяльності чи наслідків, що можуть бути співвіднесені з 

нормами чи стандартами прав людини, та використані для оцінювання та 

моніторингу імплементації прав людини» (Human Rights: A guide to 



Measurement and Implementation. – UN: N.Y-Geneva.-2012) 

3) Всі показники (в методології ЄС та ООН) поділяються на три групи: а) 

структурні показники: показують стан законодавчого регулювання (зокрема 

ступінь імплементації міжнародно-правових стандартів) та інституційну 

складову системи протидії дискримінації; б) процесуальні показники – 

стосуються діяльності як державних так і недержавних органів (інститутів) у 

сфері формування та реалізації політики; діяльності із захисту прав людини; 

в) показники практики  (або показники результатів) – показують: реальний 

стан речей з дотримання антидискримінаційних стандартів (наявність 

порушень; їх масштаб та наслідки); рівень антидискрмінаційної культури 

суспільства (толерантність); фактичну ефективність засобів захисту 

порушених прав. 

• В системі показників виділяються наступні блоки: захищені ознаки; 

сфери та стандартні ситуації; показники дискримінаційних практик; 

показники особистого досвіду; показники реагування на ситуації 

дискримінації; показники рівня “антидискримінаційної культури 

суспільства”.(Волянська О.В.) 

- 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. (Підкуркова І.В.) 

 дістало подальший розвиток положення про те, що функціонування 

політичної влади в Україні відбувається в умовах численних викликів 

сучасності, одним з яких є корупція, яка глибоко вкоренилася в життя 

соціально-політичного простору нашої країни, руйнуючи його з середини, що 

несе загрозу розвитку держави, її стабільності, незалежності й 

безпеці,національному самовизначенню народу, перешкоджає економічному 

зростанню та залученню зовнішніх інвестицій, порушує принципи 

верховенства права,  сприяє підриву демократичних інститутів та цінностей, 

об'єктивно виступає проти свободи, створює соціальну напруженість та 

умови для поширення нелегітимних видів соціальних практик і організованої 

злочинності, знижує довіру населення до влади, підриває авторитет країни; 

визначено, що  численні корупційні явища(непотизм, кумівство, патронат, 

клієнтизм, протекціонізм, місництво і т.п.)закріпилися у суспільній практиці 

України при постійному потуранні влади, представники якої роками 

обіцяють вести боротьбу з усіма проявами корупції, а насправді,  піклуючись 

в першу чергу про інтереси своїх сімейних кланів або каст,нехтуючи 

законами та громадською думкою сприяють процвітанню корупційних 

практик в соціально-політичному просторі нашої країні; 

описані деякі негативні наслідки поглиблення різноманітних форм прояву 

корупції в Україні, як однієї з головних загроз її державності,в тому числі, 

депрофесіоналізація багатьох сфер діяльності та послаблення довіри до них з 

боку населення;відсутність передумов та умов для розвитку істинної 

меритократії; знищення здорової професійної конкуренції, утворення 

нездорового психологічного клімату, напруженості в стосунках та недовіри 



одне до одного в колективах,зниження показників  і темпів росту установи, 

яка перестає розвиватися;поширення соціальної апатії та пасивності 

громадян;  

доведено, що не дивлячись на відсутність дієвих механізмів щодо 

попередження та запобігання різним проявам корупції з боку влади, активна 

частина населення проявляє самостійність у протидії такому виклику 

сучасності як корупція і,намагається не тільки контролювати утворення та 

діяльність політико-управлінського корпусу в Україні, а й висвітлювати 

через ЗМІ, випадки корупційних злочинів можновладців, формувати 

негативне ставлення населення до будь-яких проявів корупції, подолання 

схильності громадян до корупційної поведінки, формування обізнаності в 

засобах протидії корупції.(Сахань О.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. а) участь в законотворчій діяльності: 

2.2. участь кафедри в розробці та обговорення проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України, робота науковців кафедри у якості 

наукових консультантів та ін. - 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін. – 

2.4.Перелічити відповіді на запити Верховного Суду України та 

викладачів, які їх готували –  

2.5.Перелічити відповідні запити Конституційного суду України ( з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували 

Верховного Суду України –  

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень 

 

- участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору: 

 

Требін М.П. науковий керівник ТТК по темі: «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції» у 

Науково-дослідному секторі. 

Поліщук І.О. член ТТК по темі: «Політико-правова ментальність 

українського соціуму в контексті європейської інтеграції» у Науково-

дослідному секторі. 

 

2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік): 

 

Кафедра провела: 

-  ІІІ Міжнародну наукову відео-конференцію «Студентська молодь в 

умовах глобалізації» (21 квітня 2017 р.) сумісно з Дніпровським 

національним університетом імені Олеся Гончара 

- Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції» 

( 27 квітня 2017 р.),  

– ХХХ Харківські політологічні читання на тему «Політичні та 

правові дисонанси в сучасних українських реаліях» (16 червня  2017 р.) 

- Дев’ятнадцяту Всеукраїнську наукову конференцію викладачів, 

молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього»  (1 грудня 2017 р.). 

 

 

 



2.7. участь викладачів у науково-практичних конференціях: 

( вказати повну назву конференції та викладачів, які взяли участь, 

спочатку виділити міжнародні) 

Таблиця № 1. 
№ 

п

/п 

Термін проведення конференції,  

назва, місто 

Кількість 

викладачів 

кафедри, які 

взяли участь 

Міжнародні: 

 
1.  1-3.02.2017 р. ХІV Міжнародна методична школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті» (м. Харків; Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); 

1 

2.  11.02.2017 р. І Міжнародна наукова конференція Української 

асоціації дослідників освіти «Емпіричні дослідження для 

реформування освіти в Україні»; м. Київ 

1 

3.  11.02.2017 р. І Міжнародна наукова конференція Української 

асоціації дослідників освіти «Емпіричні дослідження для 

реформування освіти в Україні»; м. Київ 

1 

4.  21 квітня 2017 р. ІІІ міжнародна наукова відео-конференція 

«Студентська молодь в умовах глобалізації» (; м. Дніпро, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, НЮУ 

імені Ярослава Мудрого, Запорізький національний університет); 

5 

5.  11-12.05. 2017 р..Міжнародна наукова конференція «Освітньо-

культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі 

та західні впливи» «XVII Кирило-Мефодіївські читання» Харків  

1 

6.  22.06. 2017 р. Міжнародний американсько-український «круглий 

стіл» «Трансформації на пострадянському просторі» Харків  

1 

7.  3-6 жовтня 2017 р. I Міжнародний юридичний форум «Право та 

проблеми сталого розвитку у глобалізованому світі» 

4 

8.  6-7 жовтня 2017 р. Міжнародна  науково-теоретична 

конференція «Глобалізований світ: випробування людського буття» 

(м. Житомир; Житомирський державний університет імені І. Франка, 

Національна академія державного управління при Президентові  

України тощо) 

1 

9.  12.10.-13.10.2017 р. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України 

«Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (м. Харків; 

САУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

4 

10.  11.10.2017 р. VIII міжнародна науково-практична конференція 

«Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних 

контекстах»,Харків 

1 

11.  12-13.10. 2017 р. Міжнародна науково-прак. конф. 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в 

умовах глобалізаціїї». – Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого; НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. В.В.Сташиса Національної 

академії правових наук України  

1 

12.  12-13.10.2017 р. III Конгрес Соціологічної асоціації України 

«Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання», м. Харків, 

Хаківський нац.. ун-т імені В.Н.Каразіна, соціологічний ф-т 

3 

13.  27-28.10.2017 р. міжнародна наукова конференція «Конституция 

Украины в контексте современных конституционных парадигм» ( Х 

1 



Тодыковские чтения).- м. Харків,НЮУ імені  Ярослава Мудрого 

Всеукраїнські 

14.  18.04.2017 р Круглий стіл «Політологічна освіта як ресурс 

європейської інтеграції України». , Харків. 

1 

15.  24.04. 2017 р  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Ідентичності та політичні інститути»,  Ніжин. 

1 

16.  21.04.2017 р. науково-методичний семінар  з проблем викладання 

соціологічних дисциплін « Соціологічна освіта: актуальні виклики та 

ефективні практики навчання», Харк. Нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна 

2 

17.  27.04.2017 р. Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

«Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 

європейської інтеграції»  

9 

18.  09.06.2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та 

перспективи миротворення». (Маріуполь) 

2 

19.  16.06.2017 р Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

«Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях» 

(ХХХ Харківські політологічні читання). , Харків. 

9 

20.  13.10.2017 р. ІХ з’їзд Соціологічної асоціації України. – Харків. 3 

21.  17.11. 2017 р. Круглий стіл «Українська революція 1917-1921 рр.: 

шлях до модерної держави» , Харків. 

1 

22.  17.11.2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи» (м. Житомир; 

Житомирський національний агроекологічний університет); 

1 

23.  1.12.2017 р. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, 

молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків; 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів). 

9 

2 Інші види конференцій:  

24.  23.06.2017 р. Круглий стіл «Підсумки політичного сезону в Україні: 

національний та регіональний вимір». (Харків). 

1 

25.  30.10.2017 р. Науково-практична конференція Харківського 

національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

«Сучасна війна: гуманітарний аспект» (м. Харків; ХНУПС ім. 

І. Кожедуба); 

1 

26.  19.09.2017 р Круглий стіл «Вища освіта та політична соціалізація 

молоді». , Харків. 

1 

27.  29.09.2017 р Круглий стіл «Українське суспільство і європейські 

цінності» ., Харків. 

1 

28.  06.10. 2017 р. Круглий стіл «Захист прав людини внутрішньо 

переміщених  осіб» в рамках Першого міжнародного юридичного 

форуму ,  Харків. 

1 

29.  28.10.2017 р. Науково-практична конференція «Безпека 

людини, суспільства, держави»  (м. Київ; Київський кооперативний 

інститут бізнесу і права); 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях ( вказати країну, місто,повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь)  - 0 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТИ КАФЕДРИ 

 

У звітному році кафедрою опубліковано: робіт, загальним обсягом   

друк. арк. (др. арк. на одного викладача) 

 

3.1. а) Список опублікованих за звітній період монографій (автор, 

назва, обсяг в друк. арк..) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою 

університету ( номер протоколу, дату) 

 

 монографії  -1,  загальний обсяг –12,0 друк. арк. : 

Розвиток електоральної культури України, Росії та Польщі / І. О. 

Поліщук, Чигрінов В.І. : моногр. — Харків : ХІБМ, 2017. — 433 с. ( авт. -12 

др.арк.) 
 

 3.2. Список опублікованих за звітний період підручників ( окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. ар.) 

 

Підручники – 1, загальний обсяг –1,0 друк. арк. 

Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Хоми Н.М.; 

[Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, І.Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. 

Львів: «Новий Світ-2000», 2017. Т. І.: Від зародження до початку ХХ ст. (Требін 

М.П. -1,0 др. арк. - С. 152-166). 

 

3.3 .Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. ар.)  - 1 / 43,5  друк. арк. 

 

Требін М.П.. Соціально-політичні студії : навч. посіб. Харків : Право, 

2017. 696 с.(43,5 друк. арк..) 

 

Словники  –1 / 0,9. друк. арк. 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х: Право,2017. 

– Т.2. Філософія права / редкол.: С.І.Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. 

прав. наук. України, Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН 

України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого.( авт.: Воднік В.Д. – с. 45-

49; 792-795 ( 0,5 друк. арк.); Герасіна Л.М. - С. 1090-1093 (0,3 друк. арк.)=  

від кафедри - 0,8 друк. арк.. 

 

3.4.Кількість публікацій (статей) в наукових виданнях усього: 

загальна кількість  - 35 , загальний обсяг –20,1 друк. арк. , 

 з них: 

3.4.1. за кордоном -   0 друк. арк. 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/ друк. арк.)  та навести перелік - 0 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних ( окрім Web of Science) 



та навести перелік .- 18 одиниць /13,1 друк. арк. 

 

1) Требін М.П. Армія і суспільство: осмислення взаємодії. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 2 (33). С.138-162. . (1,5 друк. арк.).   

         2) Требін М.П. Правова ментальність європейців. Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 

Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. Вип. 2 

(33). С. 298-305. (0,5 друк. арк.). 

         3) Требін М.П. Україна перед викликами ХХІ століття. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 4 (35). (1,0 друк. арк.). 
           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. 

4) Требін М.П. Війна і тероризм: симбіотичні відносини. Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: історія, політологія. 
2017. Вип. 18. С. 365-373. (0,5 друк. арк.). 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar і таких 

міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International (Польща), WorldCat 

(США), Registry of Open Access Repositories (ROAR) (Велика Британія), The Directory of 

Open Access Repositories (OpenDOAR) (Велика Британія); а також базах даних «Наукова 

періодика України» та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського та ін. 

5) Требін М. Тероризм: його сутність і різноманіття крізь призму 

політологічного аналізу. Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні 

відносини. 2017. №6 (355). С. 212-219. (0,5 друк. арк.). 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar і таких 

міжнародній наукометричній базі WorldCat (США), а також базах даних «Наукова 

періодика України» та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського та ін. 

6) 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. 



7)Герасіна Л.М. «Інтеріоризація політико-правових цінностей в 

політичній свідомості особистості» опублікована у Віснику Національного 

юридичного ун-ту імені Ярослава Мудрого. Серія: соціологія (Х., 2017. Вип. 

4(35), який індексований та включений до міжнародної науковометричної 

бази Index Copernicus. .(0,5 друк.арк.) 

8)Клімова Г.П. «Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна 

детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні», « Вісник   

національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Філософія. Філософія права. Політологія. Соціологія», № 2. 0,5 

др.арк. 

9)Клімова Г.П.. «Правова ментальність та правова культура: проблеми 

взаємодії», «Вісник Національного університету «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого» Серія: Політологія», №2 (33). 0,5 др.арк.  – 

на анг. мові. 

10) 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.) 

11) 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.) 

12) Воднік В.Д. Виховний потенціал сім'ї та шляхи його підвищення в 

умовах побудови громадянського суспільства в Україні (англ. мовою) // 

Вісник Національного університету «Юридична академія України  імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : 

Право, 2017. –  №  4(35). - 0,5 д. а. 

13).Волянська О.В. Пилипенко В.Є., Вітчизняна соціологія освіти: 

теоретико-методологічні та історичні засади// Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. – Вип. 4 

(35).(1,3друк. арк.) 

14) Сахань О.М. Проблема непотизму в сучасному українському 

суспільстві// Вісник Національного університету "Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія. Філософія права. 

Політологія. Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. 

№2(33).396 с. С.189-209(1,2др. арк.) 

15)Поліщук І.О. «Поняття «національна ментальність» // «Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія», 2017.- № 2 (33). (0,5 др. арк.) 

16) Поліщук І.О. Ментальна підойма української державності на 

початку ХХ століття // «Вісник Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія», 2017.- 

№ 4 (35). (0,5 др. арк.) 



           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. 

17) Поліщук І.О.Дефініція та структура поняття «національна 

ментальність» [Текст] / Поліщук І.О. // Сучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць/ 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. - 

Харків, 2017.- Вип.1 (13).- С.145-151.(0,5 друк.арк.) (Index Copernicus) 

18) Підкуркова І.В. Використання соціологічних методів у 

дослідженні роботи суду. Проблеми законності. Харків: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 139.(0,5 

друк.арк.) 
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. 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science): - 0 

 

 

 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкованої  

продукції 

Моногра

фії 

Наукові 

статті в наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на конферен-

ціях 

Підручники та 

навчальні 

посібники з 

грифом 

Міністерства 

освіти 

Підручни

ки і 

навчаль-

ні посіб-

ники, 

конспект

и лекцій 

Збірники 

норматив-

ної літера-

тури 

К

Коде

кси. 

Ком

ента

рі 

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладачів 

 

1 2 3 4 5 6 8 9

9 

10 

71/83,36 1/12,0 35/20,1 33/6,76 - 2/44,5 - - 9,26 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій 

 На кафедрі відсутні викладачі, які не мають жодної наукової роботи за 

рік. 

http://journals.uran.ua/


4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ  ЗВ’ЯЗКІВ 

 

Творчі зв’язкі з практичними органами та іншими вищими 

навчальними закладами: 

 

4.1.Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву 

заходу та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін.., в т.ч. в 

Інститутах підвищення кваліфікації). 

  

Доц. Сахань  О.М. 

"Роль ораторського мистецтва у формуванні іміджу політика":лекція 

для учасників "Громадської організації "Наша справа"у рамках проекту 

Академія Народного Обранця 6.04.2017 р. (м. Харків вул. Сумська, 57). 

 

Доц. Воднік В.Д. 

- з Харківським гуманітарним університетом „Народна українська 

академія”. 

     Зміст творчих зв'язків: 

- участь у реалізації проекта „Студент ХХІ століття. Соціальний 

портрет на фоні суспільних трансформацій: українська інтерпретація” 

 

4.2. кафедра не проводила узагальнення практики в 2017 році.  

 

Погрібна В.Л. Соціологічне опитування першокурсників НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи (жовтень 

2017 р.) 

 

4.3.Переличити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади) -0 

 

4.4. Охарактеризувати іншу консультативну діяльність кафедри: 

Волянська О.В. ОБСЄ експерт з соціології в проекті «Підтримка 

діагностики, моніторингу та переслідування корупції в Україні». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. наукові школи – 0 

5.2. науковий ступінь мають всі викладачі кафедри 

 

5.3. Підготовка  відгуків на дисертації: 

 - докторські - 0 

   -  кандидатські – 5 (Поліщук І.О.) 

1. Відгук на автореферат дисертації Т.В.Черпак «Законодавча функція 

Верховної Ради України: практика реалізації в умовах президентсько-

парламентської та парламентсько-президентської республіки», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наукза спеціальністю 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. 

2. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Гісси О.К.   

«Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, 

характер, прогнози», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук  із  спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. 

3. Відгук на автореферат дисертації Баланик А.Я. «Посли доброї волі та 

Посланці миру ООН (використання засобів PublicRelations)», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

4. Відгук на автореферат дисертації Авксентьєва А.О. «Сучасна теорія 

голосування в контексті українських електоральних трансформацій», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.01. – теорія та історія політичної науки. 

5. Відгук на автореферат дисертації Ал-Зухаірі Акіла Ібрахіма «Сучасний 

парламентаризм як фактор становлення демократичної політичної системи», 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

( окремо кількісні показники): 

 

      -  докторські  -0 

- кандидатські: - 2 

1. Пасісниченко А. В. «Європейська ідентичність як дискурсивний 

феномен: особливості конструювання», на здобутя наукового ступеня канд. 

соціолог. наук за спец-тю 22.00.01 – теорія та історія соціології (ХНУ ім. В. 

Каразіна); (Герасіна Л.М.) 

2. Петренко О. С. «Інтернет як субпростір суспільства: структури 

та процеси», на здобуття наукового ступеня канд. соціолог. наук за спец-тю 



22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (ХНУ ім. В. Каразіна). ); (Герасіна 

Л.М.) 

3.  

Опонентами виступили: 

- докторські  -1 

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 ( Погрібна 

В.Л.) 

- кандидатські:- 1 

Дисертації Руденко А.Ф. «Технології політичного маркетингу в 

діяльності політичних партій України», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні 

інститути та процеси. (Поліщук І.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ - 0 

  

6.1. всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації; 

6.2. проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації. 

6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його 

виконанням  

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. На кафедрі працював 1 гурток ( науковий керівник – доц.. 

Волянська О.В.) і 9 проблемних груп, в яких взяло участь 156 студентів. 

Проведено 2 засідання гуртка і 20 занять у проблемних групах. Підготовлено 

за рік понад 10 наукових доповідей студентів. 

Кожен викладача, персонально працюючи над своїми науковими 

темами, керував проблемною групою студентів, які брали участь у 

відпрацюванні окремих напрямків даних наукових проблем: 

- проф. Требін М.П. – Проблеми глобалізації та геополітичний вектор 

розвитку України (15 студентів); 

- доц. Воднік В.Д. – Соціальні відхилення: причини та шляхи 

запобігання (5 студентів); 

-  доц. Волянська О.В. – Політичні технології (23студента); 

- Проф. Герасіна Л.М. – Політика-право-конфлікт: проблеми взаємодії 

(20 студентів); 

- Проф. Клімова Г.П. – Соціологія освіти ( 15 студента  ); 

- Проф. Погрібна В.Л. – Фундаментальні та прикладні  аспекти 

юридичної акмеології (28 студентів) 

- Проф. Поліщук І.О. – Політичні технології( 10 студентів) 

- Доц. Підкуркова І.В. – Соціально-політичні проблеми розвитку 

суспільства (10 студент); 

- Доц. Сахань О.М. – Політико-правові деструкції влади (30 студента); 

 

7.2. Наявність публікацій студентів: 

Всього за рік надруковано 206 публікацій студентів: 

 

7.3. кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць –1/ 0.2 друк. арк.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Членами редакційних колегій є: 

 

Требін М.П.: 

1 Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія. – заст. голови. 

2. збірника матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 

«Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях» (ХХХ 

Харківські політологічні читання). 

3. збірника матеріалів XІХ Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього». 

 

Герасіна Л.М.: 

- Вісник Національного юридичного ун-ту ім. Ярослава Мудрого. Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія (включений до бази Index 
Copernicus); 

- Державне будівництво і місцеве самоврядування»: Збір. наук. статей 

(фаховий з юридичних наук); 

- Вчені записки Народної української академії»: збір. наук. праць (фахов. 

з соціол. наук); 

-  збірника матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 

«Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях» (ХХХ 

Харківські політологічні читання). 

 - збірника матеріалів XІХ Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього». 

 

Клімова Г.П. 

1. Вісника Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: «Філософія. Філософія права. Політологія. 

Соціологія». 

2. «Вісника Національного технічного університету «ХПІ». Серія 

«Філософія». 

3. збірки матеріалів X1Х Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього».  

 

Погрібна В.Л. 

1. Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія. – заст. голови. 



2.  Науковий журнал „Право і безпека”. 

3.  збірки матеріалів X1Х Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього».  

 

 Поліщук І.О. 

Є членом редакційної колегії: 

1. Журналу «Освіта регіону» (Київ) (фаховий журнал з політології, 

психології, комунікацій).  

2. Збірника наукових праць «Політологічні записки» – Сєверодонецьк: 

(фаховий журнал з політології вид-во СНУ ім. В. Даля). 

3. Дриновського збірника / Дриновски сборник. – (Харків – Софія). 

4. Журналу «Публічне управління: теорія і практика: збірника наукових 

праць Асоціації докторів наук з державного управління». (Харків) 

5. Збірника наукових праць «Cучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки/ Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С.Сковороди» – Харків: (фаховий журнал з 

політології). 

6. Вісника Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, (фаховий журнал з політології, 

соціології, філософії). 

7. Збірника наукових праць «Медіафорум»: аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, (фаховий журнал з соціальних комунікацій). 

 8. Науково-професійного сайту «Політолог»- [Електронний ресурс]: 

режим доступу: https://politolog-ua.io.ua. 
 

Воднік В.Д., Волянська О.В., Підкуркова І.В., Сахань О.М., члени 

наукової збірки матеріалів X1Х Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (1 грудня 2017 р.), 

збірки матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції  

"Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях" (ХХХ 

Харківські політологічні читання). 16 червня 2017 р., м. Харків. 

 

9. Вказати які нагороди, відзнаки, стипендії отримали науковці 

кафедри: 

Проф. Герасіна Л.М., проф. Погрібна В.Л. отримали вдячність від 

ректорату Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

Правління Соціологічної асоціації України за участь в Всеукраїнському 

науково-методичному семінарі з проблем викладання соціологічних 

дисциплін «Соціологічна освіта: актуальні виклики та ефективні практики 

навчання» ( 21 квітня 2017 р.). 



З нагоди святкування 213-й річниці Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Почесними грамотами НЮУ імені 

Ярослава Мудрого нагороджені проф. Погрібна В.Л. та проф. Поліщук 

І.О.(17 листопада 2017 р.) 

 

 

Завідувач кафедри 

соціології та політології                                           проф. М.П. Требін 

 

 


