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1. Підкуркова Ірина Валеріївна. 

2. Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент. 

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

Суди і ЗМІ: проблеми взаємовідносин – 1,5 др. арк. 

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

Суди і ЗМІ: проблеми взаємовідносин – 1,5 др. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Результати НДР впроваджено, по-перше, в курс «Вибори та ЗМІ» 

сертифікатної програми «Виборче право та виборчі технології», по-друге, в 

наукові статті. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- операціоналізовано поняття «довіра до суду» в показниках, що 

застосовуються в більшості сучасних досліджень; 

- виявлено особливості українського контексту в спроможності 

застосування різних методик. 

 

4.3. Актуальність виконаних розробок. 

Довіра до суду є умовою довіри до публічної влади загалом та окремих 

інститутів. Без визнання того, що в країні існує ефективний судовий захист 

від зловживань чи інших неналежних дій посадових осіб та державних 

органів, неможливо уявити сприйняття населенням державного устрою - як 

демократичного урядування. Інституційна довіра населення до суду є 

основою його легітимності у демократичному суспільстві. 

Засоби масової інформації, виступаючи одним з інститутів громадянського 

суспільства, виконують контролюючу функцію відносно судів та судової 

системи в цілому, сприяють формуванню іміджу суду та його відповідності 

європейським та світовим стандартам демократії. 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

- Участь у проведенні соціологічного моніторингу «Молодь та наркотики», 

який здійснювався у березні-лютому 2018 р. в рамках Регіональної програми 

забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018-2019 

рр. 



- Участь у підготовці та проведенні соціологічного опитування студентів-

першокурсників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи університету 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 

- «Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі» 

(ХХХІ Харківські політологічні читання) (25 травня 2018 р., м. Харків) 

- «Довіра до судової влади»: конференція учасників проектів USAID 

«Нове правосуддя» (30-31 травня 2018 р., м. Київ) 

- Круглий стіл експертів з обговорення «Проекту методики 

моніторингу довіри до суду, що розроблений Інститутом прикладних 

гуманітарних досліджень у співпраці з Радою суддів України та Програмою 

«Нове правосуддя» (6 серпня 2018 р., м. Київ) 

- Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» - 5 грудня 2017 р., м. Харків 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

- Корупція в Україні: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за 

результатами опитування / Буроменський М.В., Волянська О.В., Огай М.Ю., 

Підкуркова І.В., СердюкО.В. Київ. Ваіте, 2018. 42 с. (2 др. арк./ 0,5 авт.) 

- Волянська О.В., Підкуркова І.В. Довіра до суду як чинник довіри до 

публічної влади: міжнародний та національний виміри. Вісник Національного 

університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: 

філософія, філософія права, політологія, соціологія. Т.2. № 37. С.151-165 (1 

др. арк./ 0,5 авт.) 

- Volianskа O.V., Pidkurkova І.V. Indicators of confidence in court in 

sociological studies. Вісник Національного університету «Юридична академія 

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

соціологія. Т.4. № 39. (1 др. арк./ 0,5 авт.) 

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

даних. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Збірника тез викладачів, молодих науковців, студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього». 

11. Керівництво студентською проблемною групою 

Протягом року здійснювалось керівництво проблемною групою «Соціально-

політичні проблеми суспільства». 



Підготовлено та опубліковано 8 тез студентів у збірнику «Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) 

 

 

Звіт затверджений засіданні кафедри соціології та політології 

Протокол №  4     від    30 листопада   2018 р. 

 Викладач, 

кандидат соціологічних наук, 

доцент                                                                         Підкуркова І.В. 

 

Зав. кафедри 

соціології та політології                                           Требін М.П. 

 

 
 


