
З В І Т 

з науково-дослідної роботи за 2018 рік 

професора кафедри соціології та політології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

доктора соціологічних наук, професора ГЕРАСІНОЇ Л.М. 
 

1. Герасіна Людмила Миколаївна. 

2. Доктор соціологічних наук, професор; проф. кафедри соціології та 

політології. 

3. Тема планової НДР – 2018: «Особливості політичної модернізації 

«четвертої хвилі» в кінці ХХ- ХХІ ст.» (1,5 д. а.) 

4. Фактично у 2018 р. виконано науково-дослідну роботу – «Особливості 

політичної модернізації «четвертої хвилі» в кінці ХХ- ХХІ ст.». 

Відповідно до теми НДР, 2018 року у відкритому друці вийшло 12 наукових 

праць, загальним обсягом – 7,1 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження планової НДР–2018 р.: 1) підрозд. 6.1. 

«Політико-правові цінності: зміст і місце в менталітеті громадян України» 

в колективній монографії «Політико-правова ментальність українського 

соціуму в контексті європейської інтеграції»; глави 2 і 6 у підручнику 

«ПОЛІТОЛОГІЯ» (2-ге вид., перероб., Х., 2018); 4 статті у наукових 

виданнях України і закордоном; 6 тез доповідей на наукових 

конференціях. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

   ► Обґрунтовано, що «демонстраційний ефект» західних демократій, чиї 

політико-економічні успіхи викликають інтерес інших країн, є прямим наслідком 

їх стійкої, прогресивної політичної системи, що стимулювало «четверту хвилю» 

демократизації у Східній Європі, зокрема і в Україні. В політичних практиках 

європейських держав використані «моделі» демократії різної легітимації; тому 

політичний істеблішмент України має місію – здійснити досконалий вибір із цих 

альтернатив, який би не суперечив суспільним очікуванням і найміцніше 

гарантував захист прав і свобод громадян нашої країни.  
     Вперше підкреслено, що ідея консоціальної демократії (А. Лейпхарт) пропонує 

долання сегментарного плюралізму на основі «демократії згоди»; ця модель 

демократичної співучасті у владі спрямована проти відтиснення меншин на 

політичну периферію чи в опозицію. Доведено, що Україна, як багатоскладний 

соціум, містить соціальні групи із певними «сегментарними відмінностями» 

етнічно-мовної, релігійної, регіональної або ідеологічної природи. Тому для 

реалізації «моделі» консоціальної демократії необхідні такі умови: висока міра 

демократичності й низький рівень примусу щодо соціуму; здійснення влади 

великою коаліцією політичних сил з усіх сегментів багатоскладного суспільства; 

коаліційний уряд;  пропорційність, як основний принцип політичного 

представництва і розподілу державних посад; взаємне вето, як додаткову гарантію 

захисту важливих інтересів меншості; автономність кожного сегменту суспільства 

в управлінні своїми внутрішніми справами.  



    ► У сучасному науковому вимірі визначено, що світовий політичний процес – 

це консолідована політична діяльність усіх суб’єктів міжнародних відносин, яка 

розгортається на глобальному та регіональному рівнях; це – інтегрований 

глобальний процес, що відображає різнопланову діяльність суверенних держав, їх 

легітимних органів, організацій та рухів світового і континентального масштабу. 

В аспекті реальної політики світові процеси спрямовані на вирішення глобальних 

проблем цивілізації: питань війни та миру; загальної безпеки людства при гонці 

озброєнь і ядерній загрозі; охорони довкілля і справедливого розподілу ресурсів 

виживання за умов кліматичних викликів; захисту прав і свобод людини; 

збереження світової історико-культурної спадщини; боротьби з міжнародним 

тероризмом і злочинністю; подолання відсталості, злиднів і голоду на «світовій 

околиці»; запобігання небезпечним хворобам, епідеміям і пандеміям тощо.  

    ► Пропонується авторська дефініція «політичні цінності» – сукупність ідей, 

стійких соціопсихологічних установок (орієнтацій, уявлень, еталонів), що 

відтворюють у своїй сутності політичні ідеали та інтереси соціальних суб’єктів, 

визначають цілі, стратегію і тактику політичної діяльності. Вказано, що 

усвідомлені політичні цінності стандартизують оцінки політико-правових практик 

та їх потенційних наслідків; орієнтують громадян, політичні еліти, «групи 

інтересів», партії, лідерів щодо ідентифікації суб'єктів політики та права. У 

сучасному світі політичні цінності (як і антицінності) виконують функціональні 

ролі: *ідейних критеріїв виміру політико-правової культури; *політичної 

консолідації або дезорганізації громадян; * «джерела» латентних ціннісних 

конфліктів; отже, *визначають принципи діяльності з формування суспільної 

єдності (чи роз’єднання) щодо головних цілей розвитку. 

     ► Узагальнені найбільш значні «цінності-ЦІЛІ»: справедливість (соціал. і 

моральна); свобода (індив., суспільна); безпека (економічна, правова, екологічна, 

військова, техногенна, інформаційна); прогрес (соціокульт., технологіч.); порядок 

(державно-політичний, правовий, соціальний); рівність (можливостей, соціальна, 

правова, політична); добробут; лояльність; легітимність; легальність; та «цінності-

ЗАСОБИ» – влада, мир, авторитет, діалог, консенсус, традиції, революція, 

реформа; крім того – антицінності: насильство, війна, конфлікт, маніпуляції, 

популізм. Їхне політико-правове втілення є умовою реалізації тих 

фундаментальних ідеалів, які визначають характер і методи політичної 

конкуренції, управління, правотворення і правореалізації.  

     ► Досліджено, що у предметі юридичної соціології розвиваються комплексні 

цикли проблем, які склалися на межі загальної соціології та правознавства 

внаслідок їх предметного взаємозбагачення і проблемного синтезу. Зокрема, це 

стосується нової граничної наукової галузі – юридичної конфліктології. Згідно її 

об’єкту (онтологія суспільних правовідносин) та змісту предметних проблем 

(конфліктна форма прояву суперечностей), юридична конфліктологія належить до 

соціально-правових галузей досліджень, які також характеризуються інтеграцією 

методологічних підходів і гносеологічних методів пізнання.  
 

4.3. Актуальність виконаних розробок. Соціально-політичний аналіз процесу 

політичної модернізації т.зв. «четвертої хвилі» європейських країн і суспільств на 

поч. ХХІ ст. є вельми актуальною проблемою політико-правового дискурсу. 

Безперечно, внутрішньо-політичні проблеми і міжнародні тенденції розвитку 

політичного процесу в сучасній Україні цікаві не тільки, як об'єкт самостійного 



аналізу, але й у зв’язку з глобальним трендами і стратегіями дії провідних 

геополітичних «гравців» світу. 
5. ------------- 

 6.4. Прочитала лекцію практичним працівникам органів кримінальної 

юстиції з актуальних питань юридичної конфліктології та шляхів розв’язання 

правових конфліктів (лютий 2018). 

 

8. Взяла участь в роботі 8 наукових конференцій: 

– ХІV міжнародної науково-практ. конф-ції: «Освітні ризики: суть і підходи 

до вирішення» в Харківському гуманітарному ун-ті «Народна українська 

академія», 15 лютого 2018.   

– Відкритого теоретичного семінару кафедри соціології ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна «Соціальні нерівності в сприйнятті українського суспільства», до дня 

народження О.О. Якуби. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 5.04.2018. 

– Всеукраїнської науково-практ. конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (до 150-річчя заснування «Просвіти»). Харків: Національний 

юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого, 23.04.2018. 

– Науково-практичної конф-ції «Права людини і демократія». Харків: 

Національний юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого; НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, 15.05.2018. 

– ХХХІ Харківських політологічних читань «Європейські цінності та 

практики у політико-правовому дискурсі». Харків: Національний юридичний 

ун-т ім. Ярослава Мудрого; Харківська асоціація політологів, 25.05.2018. 

– ХІІ науково-метод. конф-ції Школи педагогічної майстерності «Методика, 

дидактика та освітні практики». Харків: Національний юридичний ун-т імені 

Ярослава Мудрого, травень 2018.  

– ІІ Kharkiv International Legal FORUM (ІІ Харківський міжнародно-

правовий Форум). Харків: USAID; OSCE; Національний юридичний ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 25–28.09.2018. 

– ХХ Всеукраїнської наукової конф-ції викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

майбутнього». Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 5.12.2018. 

– 5-th International conference «SCIENCE AND SOCIETY». Hamilton 

(Canada). 15
th

 June 2018 (заочно). 
 

  

9. Видавнича діяльність. 
Підручник: 

Політологія: підручник / М.П. Требін, Л.М. Герасіна, І.О. Поліщук, О.М. 

Сахань: за ред. М.П. Требіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 

2018. 462 с. (За авт. Герасіної Л.М.: розд. 2; 6. обсяг 2,5 д.а.). 
Статті: 

– Herasina L.M. Concept and tendencies to the development of the world 

political process (Концепт і тенденції розвитку світового політичного 

процесу). Вісник Національного ун-ту «Юридична академія України імені 



Ярослава Мудрого». Сер:  Політологія. Вип. 2(37). Харків: Право, 2018. с 8–

17. (0,6 д.а.); 

 

 

– Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. Юридична соціологія між правом та 

соціологією: проблеми розмежування об'єктно-предметного поля // «Science 

and society». Proceedings of the 5-th International conference. 15
th

 June 2018. 

Hamilton, Canada: Центр научных исследований «Solution», 2018. Pp. 348-370. 

(авт. 0,5 д.а.); 

– Герасіна Л.М. Проблеми соціолого-правового аналізу судової влади 

та її ефективності. Вісник Національного ун-ту «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Сер.: Соціологія. Вип. 4(38). Харків: Право, 2018. 

(0,7 д.а); 

– Герасіна Л.М. Потенціал реалізації прав людини у «моделях» 

європейської демократії. Права людини і демократія: збірка. статей за матер. 

науково-прак. конф-ції. Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого; НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України 

15.05.2018. с. 17-23. (0,4 д.а.). 

  Тези: 
Креативність та синдром «емоційного згорання» в освітніх практиках. 

Матеріали ХІV міжнародної науково-практич. конф.: «Освітні ризики: суть і 

підходи до вирішення». Харків: ХГУ «Народна українська академія», 15 лютого 

2018.  с. 91–93. (0,2 д.а.); 

 Деякі новації в інформаційній політиці України як відгук на виклики 

сучасності. Духовна культура України перед викликами часу: матер. науково-

практ. конф. Харків: Національний юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого, 

23.04.2018. с. 9–13. (0,2 д.а); 

 Європейські політичні цінності: ідеальні конструкти чи критерії модернізації 

України. Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі»: тези 

ХХХІ Харківських політологічних читань. Харків: Національний юридичний ун-т 

імені Ярослава Мудрого, 25.05.2018. с. 9-14. (співав. Фролова О.В., 0,2 д.а.); 

 Роль компетентнісного підходу у формуванні професійної культури фахівця. 

Компетентнісний підхід у навчанні і якість вищої юридичної освіти: тези ХІІ конф-

ції «Школи педагогічної майстерності» НЮУ / За заг. ред. В.В. Комарова. Харків: 

Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2018. с. 26–29. (0,2 д.а.); 

 Концептуальні засади теорії та практики консолідації демократії як 

політичного процесу. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності 

та майбутнього: тези ХХ міжвузівської студент. наук. конф.-ції. Харків: НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, 5.12.2018. (0,1 д.а.); 

 Безпека і захист соціально-правових архетипів суспільства від глобальної 

турбулентності. Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної 

інтеграції: збір. статей та тез за матеріалами ІІ Харківського міжнародно-правового 

Форуму. Харків: USAID; OSCE; Національний юридичний ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 25–28.09.2018. с. 49–54. (0,3 д.а.). 

 
 



9.2. У збірнику, що індексований в міжнарод. науковометричній базі 

Index Copernicus:  
– Herasina L.M. Concept and tendencies to the development of the world 

political process. Вісник Національного ун-ту «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого». Сер: Політологія. Вип. 2(37). Харків: 

Право, 2018. с 8–17. 

– Герасіна Л.М. Проблеми соціолого-правового аналізу судової влади та її 

ефективності. Вісник Національного ун-ту «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія. Вип. 4(38). Харків: Право, 

2018. (0,7 д.а). 
 

Усього: опубліковано 11 наукових праць, авторським обсягом – 5,9 д.а. 

 

10. Член редакційних колегій наукових видань: 

 «Вісник Національного ун-ту «Юридична академія України імені 

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

соціологія (індексований у базі Index Copernicus); 

 «Державне будівництво і місцеве самоврядування»: збірник наук. статей 

(фаховий з юридичних наук); 

 «Вчені записки Народної української академії»: збірник наук. праць 

(фаховий з соціологічних наук); 

 Матеріали (щорічних) Харківських політологічних читань; 

 Матеріали міжвузівської наукової конф-ції викладачів і студентів 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

майбутнього». 
 

11. Член Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.051.15 Харківського 

національного університета імені В.Н. Каразіна за спец-тю 22.00.03 – 

«соціальні структури та соціальні відносини». 

 

12. Офіційного опонування дисертацій у 2018 році не було. 

 

13. Підготувала відгуки на автореферати дисертацій: 

– Баннікової К. Б. «Організаційна культура як фактор управління 

людськими ресурсами міжнародних компаній», поданої на здобутя наукового 

ступеня канд. соціолог. наук за спец-тю 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології 

(ХНУ ім. В.Н. Каразіна); 

– Якушиної О. С. «Конституційне право на освіту: теорія та практика 

реалізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02  "конституційне право; муніципальне право" (НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого). 
 

14 – 17. --------------- 

18. Нагороджена у травні 2018 Почесною грамотою Ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий 



особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня науки в Україні. 

Обговорено та затверджено на засіданні  

кафедри соціології та політології НЮУ  

Протокол №  4 від              ______2018 р. 

 

 

Викладач соц. наук, проф.                                             Герасіна Л.М. 

 

Зав. кафедри 

соціології та політології                                                    Требін М.П. 


