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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. Штатний склад кафедри. 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 екстремізму в сучасному світі,  2,0 друк. арк. 

Опубліковано: 57,75 друк. арк., 13 найменувань 

 

Підручники - 2 / 19,0 др. арк. 

1. 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. (Авт. - С. 3-62, 86-188,  246-265, 376-457) (16,0 друк. арк.). 

2. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) : 

підручник / О.Ю. Панфілов, П.В. Квіткін, М.П. Требін та ін. ; за заг. ред. П.В. 

Квіткіна, О.Ю. Панфілова. – 3-те вид. переробл. та допов. – Харків: ХНУПС, 

2018. – 420 с. (Авт. -3,0 друк. арк.). 

 

Навчальний посібник – 1 / 34,0 др. арк. 

1. Требін М.П. Соціально-політичні студії: навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. – Харків: Право, 2018. – 544 с. (34,0 др. арк.). 

 

Навчальний енциклопедичний словник-довідник – 1/ 1,0 друк. арк. 

1. Соціологія: терміни і поняття. Навчальний енциклопедичний 

словник-довідник / за заг. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю.Ф. Пачковський, 

О.І. Пташник-Середюк та ін.]. – Львів: «Новий світ-2000», 2018. – 658 с. 

(Авт. - С. 127-129, 188, 214-216, 218-219, 230, 237-238, 251-252, 254-256, 278, 

292, 313, 342-343, 353, 364-365, 381) (1,0 друк. арк.). 

 

Статті – 2 / 2,0 др. арк.: 

1. Требін М.П. Religious extremism: understanding the essence. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

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

2018. Вип. 2 (37). С.140-150. (0,7 друк. арк.).  

2. Требін М.П. ООН на шляху реформ. Вісник Національного 

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



Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 4 (39). (1,3 

друк. арк.). 

 

Тези – 7 / 1,75 др. арк.: 

1. Требін М.П. Феномен «воєнного синдрому». Психосоціальна 

підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: 

збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 

77-80. (0,25 друк. арк.). 

2. Требін М.П. Феномен релігійного екстремізму: спроба 

проникнення у сутність. Религия и общество – 12: сборник научных статей / 

под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. Могилев: МГУ имени А. А. 

Кулешова, 2018. С. 145-147. (0,25 друк. арк.). 

3. Требін М.П. Теоретичне осмислення інтеграційних процесів у 

світовій політиці. Європейські цінності та практики у політико-правовому 

дискурсі: зб. матеріалів ХХХІ Харків. політол. читань (м. Харків, 25 трав. 

2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 54-58. (0,25 друк. арк.). 

4. Требін М.П. Закони і принципи інформаційно-психологічного 

протиборства як складової «гібридної» війни. Сучасна війна: гуманітарний 

аспект. Науково-практична конференція Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 травня – 1 червня 

2018 року: тези доповідей. Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. С. 20-26. 

(0,25 друк. арк.). 

5. Требін М.П. Кіберзброя у «гібридній» війні. Українське 

суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 185-189. 

(0,25 друк. арк.). 

6. Требін М.П. Глобалізація та її вплив на трансформацію 

державного суверенітету. Політико-правова доктрина державного 

суверенітету в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 100-річчю зі дня народження доктора 

юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова (25.10.1918 – 24.03.1979), м. 

Одеса, 26 жовтня 2018 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 

131-134. (0,25 друк. арк.). 

7. Требін М.П. Кібервійна як реальність. Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Збірник 

матеріалів ХІХ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих 

науковців і студентів, (м. Харків, 5 грудня 2018 р.). Харків: Право, 2018. 

С. 28-32 (0,25 друк. арк.). 

 

 

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

Особливості політичної модернізації «четвертої хвилі» в кін. ХХ- ХХ1 



ст., 1,8 друк. арк. 

Опубліковано: 4, 65 друк. арк., 11 найменувань 

 

Підручник: -1/2,5 друк. арк. 

 

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 – 4 / 2,2 друк. арк.і: 

– 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: -6/1,2 друк. арк. 

– 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, 2018. с.9-11 (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.). 
 

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

Проблеми якості вищої освіти України, 1,5 др.арк, 

Опубліковано:  1,9 друк. арк.,   5 найменувань 

 

Статті   - 3 / 1,5 друк. арк. 
1. Клімова Г.П. Генеза і функціональні особливості політичних партій// 

Вісник Національного ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава 

Мудрого». Серія: політологія. Харків, 2018. Вип. 2 (37). с. 45-65 (0,5 др.арк.). 

2.  Клімова Г.П. Формування національної інноваційної системи  - 

стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства // Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого» Серія: Політологія,  2018. - №4, (0,5 др.арк.). 

3. Клімова Г.П. Інноваційне суспільство як об’єкт соціально–

філософського аналізу. Право  та  інновації. – 2018. - №4,  (0,5 др.арк.). 

 

Тези -  2 /0,4 друк. арк. 

1. Клімова Г.П Концепт правової ментальності // Європейські цінності 

та практики у політико-правовому дискурсі: зб. матеріалів ХХХ1 Харків. 

Політол. читань ( м. Харків, 25 травня 2018 р.). – Харків : Право, 2018. – с. 26 

- 28. (0,2 др.арк.). 

2. Клімова Г.П. Університет як креативний компонент національної  

інноваційної системи // Круглий стіл «Правова наука та інноваційна 

діяльність в умовах євроінтеграції» (8 червня 2018 р.). – Х.: НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2018. (0,2др.арк.). 

 

 

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

Соціально-психологічні механізми розбудови громадянського 

суспільства в Україні, 2,0  друк. арк. 



Опубліковано: 4,1 друк. арк.,  10 найменувань 

 

Статті: - 2 / 1,6  друк.арк.) 

Погребная В.Л. Проблема наукової визначеності феномену «соціальні 

ризики в системі соціального захисту населення» // Вісник Національного ун-

ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: політологія. 

Харків, 2018. Вип. 2 (37) (0,9 друк. арк..) 

Погрібна В.Л, Штана І.В.. Політичні відносини крізь призму соціології. 

Вісник Національного університету „Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №4 (39), 2018. 0,8 д.а. (особистий 

внесок – 0,7 д.а.) 

Тези - 6 / 1,6 друк.арк.) 

- Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. (2018). Юридична соціологія між 

правом та соціологією: проблеми розмежування об'єктно-предметного поля // 

Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent 

Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 348-370. 1 

д.а. (особистий внесок – 0,5 д.а.) 

- Погрібна В.Л. Проблема самоідентифікації і криза ідентичності 

сучасного українця. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Духовна культура України перед викликами часу 

(до 150-річчя заснування «Просвіти»)». Харків, Право, 2018. С. 35-38 0,2 д.а. 

- Погрібна В.Л. Професійний маргіналізм в кризовому соціумі. Тези 

доповідей учасників ХХХІ Харківських політологічних читань «Європейські 

цінності та практики у політико-правовому дискурсі» (м. Харків, 25 червня 

2018 р.). Харків, Право, 2018. С. 44-47 0,2 д.а. 

- Погрібна В.Л., Сахань О.М. Війна і корупція в свідомості українців: 

злочинний симбіоз чи природній конфлікт? / Українське суспільство в 

умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 15 червня 

2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 89-93 0,4 д.а. (особистий внесок – 0,2 

д.а.) 

- Погрібна В.Л., Сахань О.М. Проблема використання «мови 

соціології» в дослідженні норм права / Матеріали XXI Міжнародної наукової 

конференції «Харківські соціологічні читання» «Мова соціології: сучасні 

тренди» (15-16 листопада 2018 р.) – Харків, 2018. – 0,8 д.а. (особистий внесок 

– 0,4 д.а.) 

- Погрібна В.Л. Трансформаційні зміни світової політики в умовах 

глобалізації / Матеріали XX Всеукраїнської наукової конференції викладачів, 

молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (5 грудня 2018 р.) – Харків, 2018. 

с.19-21( 0,1 д.а.) 

 

Соціологія: терміни і поняття. Навчальний енциклопедичний 

словник-довідник / за заг. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю.Ф. 



Пачковський, О.І. Пташник-Середюк та ін.]. – Львів: «Новий світ-2000», 

2018. – С.24, 58,259,289,374,383,636. ( авт.- 0,5 друк. арк.), 

 

 

5. Поліщук І.О.,  д.політ.н., професор(ставка) 

Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 
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1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової 

комплексної програми. 

Актуальність дослідження екстремізму обумовлена декількома 

чинниками. По-перше, екстремізм є суспільно небезпечним явищем. Прояви 

екстремізму викликають широкий резонанс в суспільстві, сприяють іншим 

деструктивним процесам у суспільстві. По-друге, поширюються тенденції 

розповсюдження екстремізму. Ці тенденції спостерігаються як в 

українському суспільстві, так і в суспільствах європейських країн. По-третє, 

за оцінками багатьох фахівців, екстремізм як соціальне явище має високий 

ступінь латентності. Це означає, з одного боку, що прояви екстремізму не 

завжди визначаються і оцінюються як екстремістські. З другого боку, 

робиться акцент на необхідності вивчення та вимірювання існуючого в 

суспільстві потенціалу екстремізму у вигляді установок і стереотипів. По-

четверте, складний і різноманітний за багатьма параметрами склад 

українського суспільства, складнощі, які воно переживає сьогодні, є 

передумовою виникнення екстремізму, особливо в сучасних умовах агресії з 

боку Російської Федерації, підтримкою нею незаконних збройних формувань 

на Донбасі, сепаратистських і антидержавницьких настроїв по усієї Україні. 

 (Требін М.П.) 

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.  (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.)  

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.  (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.) 

Динамізм соціальних процесів у період побудови громадянського 

суспільства в Україні, кризова ситуація в багатьох сферах громадського 

життя, економічні, соціальні, екологічні та інші проблеми торкнулися в 

першу чергу найбільш соціально незахищеної категорії населення – дітей, 

особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

  Однією з найвищою соціальною цінністю держави є соціальний захист 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Вивчення природи, причин, наслідків, тенденцій даного соціального 

явища має як наукове, так і практичне значення. Воно повинно бути основою 

для удосконалювання соціальних відносин і інститутів громадянського 

суспільства, соціальних норм і практики їх застосування, для зміцнення 

системи соціального контролю, послідовної реалізації заходів морального і 

правового виховання, соціальної профілактики і відповідальності. Усі вони 

спрямовані на те, щоб забезпечити максимальний захист особистості, 

задоволення інтересів громадян, демократизацію і гуманізацію нашого 

суспільства. В Україні вже давно існує нагальна потреба розробки дієвої 

стратегії у галузі соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

 Однією з важливих передумов вирішення проблем дітей-сиріт є 

вивчення і врахування різноманітних причин та негативних суспільних 

наслідків даного явища.      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. (Воднік В.Д.) 

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. 

Актуальність аналізу сучасного досвіду соціологічних оцінок рівня 

довіри до соціальних інститутів, зокрема, суду, пов’язана із тим, що для 

європейських країн все більш характерним стає парадокс масової свідомості 

– довіра до суду зменшується навіть за умов підвищення ефективності, 

доступності, справедливості судочинства, що фіксуються за результатами 

реформ судоустрою. Зростають вимоги й очікування (особливо у більш 



освічених чи соціально адаптованих категорій населення), і, відповідно, 

з’являється ймовірність невідповідності темпів реформ і наявності 

позитивної динаміки довіри до суду. 

Оцінка довіри до суду визнана у якості виміру верховенства права 

(правовладдя). Такий підхід застосовується у різноманітних міжнародних та 

національних практичних інструментах оцінки демократичних режимів.  

В межах цільової програми «Корупція в Україні: соціологічний аналіз» 

актуальність виконаних розробок полягає в тому, щоб сформувати головні 

засади національного моніторингу довіри до суду. Для її досягнення виконані 

наступні завдання: по-перше, операціоналізувано поняття «довіра до суду» в 

показниках, що застосовуються в більшості сучасних досліджень; по-друге, 

проведено огляд основних міжнародних та національних інструментів оцінки 

довіри до суду, по-третє, виявлено особливості українського контексту в 

спроможності застосування різних методик. (Волянська О.В.) 

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. .(Підкуркова І.В.) 

Особливості функціонування політичної влади в Україні в умовах 

загрози українській державності та викликів сучасності актуалізують питання 

пошуку способів подолання гальмівних чинників у розвитку і стабільного 

функціонування української держави, головним серед яких є  шлях до 

єдиного європейського простору через реалізацію задекларованих 

українською владою загальноєвропейських цінностей. ( Сахань О.М.) 

 

 1.6.Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. -0 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

дістало подальшого розвитку поняття екстремізму, його типологія, 

запропонована система заходів щодо протидії екстремістської діяльності. 

Обґрунтовано, що протидія екстремістській діяльності ґрунтується на 

наступних принципах: визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і 

громадянина, законних інтересів організацій; законність; гласність; пріоритет 

забезпечення безпеки держави; пріоритет заходів, спрямованих на 

попередження екстремістської діяльності; співпраця держави з громадськими 

та релігійними об'єднаннями, іншими організаціями, громадянами з протидії 

екстремістській діяльності; невідворотність покарання за здійснення 

екстремістської діяльності. (Требін М.П.) 



Обгрунтовано, 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 по-

літико-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. .(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 та 

соціально-психологічних проблем, що виникають в українському соціумі в 

процесі розбудови громадянського суспільства. Аналіз феномену «соціальні 

ризики в системі соціального захисту населення» дозволив довести, що 

соціальні ризики виникають і існують не тільки в надзвичайних, а й у 

звичайних умовах, тому закономірно супроводжують функціонування будь-

якого суспільства, в т.ч. і українського. Дослідження політичних відносин в 

соціологічному ракурсі визначило зв’язок між соціальною та політичною 

сферами в умовах демократичного транзиту України. Вивчення проблеми 



виникнення кризи ідентичності та професійного маргіналізму сучасного 

українця розкрило соціально-психологічні механізми процесу його 

самоідентифікації в кризовому соціумі. (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, соціологічних досліджень за 2018 р.  (Поліщук 

І.О.). 

дістало подальший розвиток положення про те, що вивчення проблем 

дітей, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в 

умовах побудови громадянського суспільства в Україні має як наукове, так і 

практичне значення; 

визначено, що рівень сирітства, а особливо соціального, є важливим 

ключовим стратегічним показником трансформації сімейних цінностей та 

відносин, державної сімейної політики, загальної демографічної ситуації в 

країні; 

зазначено, що вирішення масштабних соціально-економічних, 

культурних, медичних, правових та інших проблем, які обумовлюють 

існування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в 

нашому суспільстві залежить від ефективності їх соціального захисту, 

запобігання даного соціального явища.   (Воднік В.Д.) 

Підвищення довіри до судової системи України належить до завдань 

судової влади та окреслено стратегічними документами розвитку судової 

влади України останніх років. На ступінь довіри (недовіри) громадян до 

правосуддя впливає множина чинників, найважливішими серед яких слід 

назвати: якість законодавства, на основі якого ухвалюються та 

обґрунтовуються судові рішення; якість суддівського корпусу; ступінь 

доступності та відкритості правосуддя; висвітлення роботи суду у ЗМІ; 

ступінь виконання судових рішень. 

Від довіри до суду слід відрізняти сприйняття правосуддя 

громадянами, на рівень якого впливають можливість громадян захистити свої 

права у суді, застосування закону судом у належний та ефективний спосіб, 

рівність та недискримінація перед законом, законність прийнятих судових 

рішень, ефективна боротьба держави з корупцією тощо. 

Для визначення рівня оцінки довіри українських громадян до системи 

правосуддя доцільно використати наведений досвід та врахувати показник – 

судовий досвід особи; виділяючи такі категорії респондентів як 1) особи без 

судового досвіду; 2) особи з судовим досвідом у минулому; 3) особи, які 

перебувають у судовому процесі в момент опитування. 

Всю аудиторію, крім того, пропонується поділити на 2 категорії – 

звичайних громадян та осіб з професійним досвідом у сфері судової влади 

(юристи, адвокати, судді, судді у відставці, експерти, посадові особи судової 

влади). 



Для опитування пропонується застосувати методологію Євробарометру 

та сформулювати одне основне запитання: «Чи довіряєте Ви судовій владі 

України?» з варіантами відповідей. Зважаючи на відповідь, надану 

респондентом, наступне питання буде уточнювати причини, що формують 

довіру (або недовіру) респондента до судової системи України та 

пропонувати оцінити ступінь впливу цих причин на думку особи. 

З урахуванням цих обставин в загальнодержавних моніторингах 

доцільно використовувати наступні показники  феномену довіри до суду: 

 загальний рівень довіри до суду;  

 порівняння рівнів довіри до суду та інших суспільних інститутів; 

 чинники довіри до суду; залежності загальних оцінок і оцінок окремих  

вимірів діяльності суду; 

 вплив наявності  судового досвіду на рівень довіри до суду (населення); 

додатково аналізуються відмінності рівня довіри до суду в залежності від 

особливостей судового досвіду: успішність звернення до суду; 

юрисдикція та інстанція; 

 оцінка учасниками судових засідань основних вимірів діяльності суду; 

 довіра до суду професійних учасників судових проваджень (адвокати, 

юристи, прокурори); 

 оцінка професійними учасниками судових засідань основних вимірів 

діяльності суду. Волянська О.В.) 

операціоналізовано поняття «довіра до суду» в показниках, що 

застосовуються в більшості сучасних досліджень; 

- виявлено особливості українського контексту в спроможності 

застосування різних методик.( Підкуркова І.В.) 

подальший розвиток положення про те, що в умовах загрози українській 

державності та викликів сучасності політична влада України балансує між 

декларуванням дістало загальноєвропейських цінностей та реально 

існуючими суспільно-політичними практиками, що гальмує інтеграцію нашої 

країни в єдиний європейський простір, а разом з тим, поступальний 

економічний розвиток та  забезпечення добробуту громадян; 

- визначено, що корумпованість влади, її безвідповідальність, відсутність 

дієвого механізму контролю народу за обраними ним представниками, 

бюрократизований державний апарат, слабкість громадянського суспільства, 

жалюгідний стан економіки, зубожіння населення, військова агресія на сході 

нашої країни, яка зумовлена, у тому числі, й цивілізаційним вибором 

українського народу, людські жертви, біженці, втрата територій  тощо стали 

визначальними чинниками загрози українській державності; 

- доведено, що результативність функціонування політичної влади в Україні  

може бути досягнута шляхом спрямування її зусиль на втіленні  європейських 

стандартів життя в нашій країні через реалізацію напрацьованої Нацрадою 

«Стратегії-2020», яка передбачає втілення в життя 62 реформ, як умови 

виконання Угоди про асоціацію України з ЄС,  реальної взаємодії від всіх 

органів влади та суспільства; 



- зауважено, що фактична реалізація державою взятих на себе міжнародно-

правових зобов’язань через сукупність цілеспрямованих організаційно-

правових та інституційних заходів буде сприяти спрямуванню політичного 

процесу в країні від стагнації до прогресу і процвітання, шляхом 

реформування найважливіших галузей життєдіяльності суспільства та 

подоланню викликів сьогодення. (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: 

– 25 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-теоретичні конференція, 

ХХХ1 Харківські політологічні читання «Європейські цінності та практики у 

політико-правовому дискурсі» 

- 5 грудня 2018 р. Двадцяту Всеукраїнську наукову конференцію 

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

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»   

 

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.  31.01.- 02.02 .2018 р. ХV міжнародна школа-семінар «Сучасні 

педагогічні технології в освіті» ; м. Харків; Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут»); 

1 



2.  15 лютого 2018.  ХІV міжнародної науково-практ. конф.: «Освітні 

ризики: суть і підходи до вирішення» в Харківському гуманітарному 

ун-ті «Народна українська академія»  

2 

3.  12-17 березня 2018 р. XII Международная научно-практическая 

конференция «Религия и общество» (Республика Беларусь, 

г. Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова) 

1 

4.  28.03.2018 р. Міжнародний форум "Миротворчість: що можу 

зробити Я?" (Харків). 

1 

5.  21 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція «Від 

громадянського суспільства – до правової держави»; м.Харків; ХНУ 

імені В.Н.Каразіна; 

1 

6.  25.09.-26.09.2018 р. 17-а міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні інформаційні технології управління» (Київ). 

1 

7.  25–28.09.2018. ІІ Kharkiv International Legal FORUM (ІІ Харківський 

міжнародно-правовий Форум). Харків: USAID; OSCE; Національний 

юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого.  

1 

8.  05.10.2018 р. ІХ Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах» 

(Харків). 

1 

9.  26 жовтня 2018 року Міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена 100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, 

професора Л.М. Стрельцова (25.10.1918 – 24.03.1979) «Політико-

правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації» ( 

м. Одеса); 

1 

10.  7-8 листопада 2018 р Міжнародна конференція високого рівня 

«Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху 

вперед» (м. Київ, Дипломатична академія України); 

1 

11.  15-16 листопада 2018 року. «Мова соціології: сучасні тренди»: XХІ 

Міжнародна наукова конференція. Харківські соціологічні читання  

3 

Всеукраїнські 

11 28 лютого 2018 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний 

досвід та українські реалії», Маріуполь, ДонДУУ; 

1 

12 13 квітня 2018 року Круглий стіл учасників Проектів USAID «Нове 

правосуддя» ( м. Київ) 

2 

13 23.04.2018. Всеукраїнська науково-практ. конф. «Духовна культура 

України перед викликами часу» (до 150-річчя заснування 

«Просвіти»). Харків: Національний юридичний ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 

2 

14 26.04.2018р.  III Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Ідентичності та політичні інститути» (м. Ніжин) 

1 

15 17.05. 2018 р. Круглий стіл «До сторіччя Української революції 1917-

1921 рр.» (Харків). 

1 

16 25.05.2018р. Всеукраїнськанауково-теоретичнаконференція 

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

(XXXI Харківські політологічні читання) (Харків). 

9 

17 30-31 травня 2018 року «Довіра до судової влади»: Конференція 

учасників Проектів USAID «Нове правосуддя» (, м. Київ) 

2 

18 15 червня 2018 р. «Українське суспільство в умовах війни: виклики 

сьогодення та перспективи миротворення»: ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція (м. Маріуполь,.). 

4 



19 6 серпня 2018 року 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» (, Київ) 

2 

20 5 грудня 2018 р. Двадцята Всеукраїнська наукова конференція 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»   

9 

2 Інші види конференцій:  

21 5 квітня 2018 р. Відкритий  теоретичний семінар кафедри соціології 

«Соціальні нерівності в сприйняття українського суспільства», 

присвячений дню народження Олени Олександрівни Якуби, Харків, 

2018 

1 

22 15.05.2018. Науково-практична конф-ція «Права людини і 

демократія». Харків: Національний юридичний ун-т ім. Ярослава 

Мудрого; НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрН України 

1 

23 травень 2018. ХІІ науково-метод. конф-ція Школи педагогічної 

майстерності «Методика, дидактика та освітні практики». Харків: 

Національний юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого 

1 

24 31 травня - 1 червня 2018 р., Науково-практична конференція 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені 

Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект» м. Харків 

1 

25 15.06.2018 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та 

перспективи миротворення», ДонДУУ; м. Маріуполь 

3 

26 8 червня 2018 р. Круглий стіл «Правова наука та інноваційна 

діяльність в умовах євроінтеграції». – Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України, 

2018 

1 

27 18.07.2018 р. Круглий стіл «Якої ми хочемо України?» (Харків) 1 

28 25.10. 2018 р. Науковий семінар «Інформаційна агресія Російської 

Федерації проти України» (Харків). 

1 

 

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

назву конференції та викладачів, які взяли участь)  - 2 

 

1) 12-17 марта 2018 г XII Международная научно-практическая 

конференция «Религия и общество» ( Республика Беларусь, г. Могилев, МГУ 

имени А.А. Кулешова) (Требин М.П.) 

– 2) 15th June 2018 Science and society. Proceedings of the 5th International 

conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, 

Canada.(Погрібна В.Л., Герасіна Л.М. 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТИ КАФЕДРИ 

 

У звітному році кафедрою опубліковано: 60 робіт, загальним обсягом   

102,07 друк. арк.  

 

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. : 

 

1. Еволюція політичної ментальності українського народу [Текст] / 

Ігор Поліщук.-Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2018.- 245 с. 

(12 др.арк.) 
 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (, автори, 

назва, обсяг в друк. ар.) 

 

Підручники – 2, загальний обсяг –31,9 друк. арк. 

 

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.(28,9 друк. арк.) 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) : підручник / 

О.Ю. Панфілов, П.В. Квіткін, М.П. Требін та ін. ; за заг. ред. П.В. Квіткіна, 

О.Ю. Панфілова. – 3-те вид. переробл. та допов. – Харків: ХНУПС, 2018. – 

420 с. (Авт. Требін М.П. -3,0 друк. арк.). 

 

 

3.3 .Список опублікованих за звітний період навчальних посібників ( 

автор, назва, обсяг в друк. ар.)  - 2 / 37,52  друк. арк. 

 

Требін М.П. Соціально-політичні студії: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – Харків: Право, 2018. – 544 с. (34,0 др. арк.). 

Соціологія: терміни і поняття. Навчальний енциклопедичний 

словник-довідник / за заг. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю.Ф. 

Пачковський, О.І. Пташник-Середюк та ін.]. – Львів: «Новий світ-2000», 

2018. ( від кафедри – 3,52 др. арк.).   

 

3.4.Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 

загальна кількість  - 24, загальний обсяг –13,8 друк. арк. , 

 з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік -   0 друк. арк. 

https://www.lap-publishing.com/?locale=ru


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) 

(одиниць/друк. арк.) та навести перелік .- 16 одиниць /11,54 друк. 

арк. 
1) Trebin M.P.. Religious extremism: understanding the essence. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

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

2018. Вип. 2 (37). С.140-150. (0,7 друк. арк.).  

2) Требін М.П. ООН на шляху реформ. Вісник Національного 

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

Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 4 (39). (1,3 

друк. арк.). 

– 3) 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.(0,5 друк. арк..). 

– 4) 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). 

5) Клімова Г.П. Генеза і функціональні особливості політичних партій// 

Вісник Національного ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава 

Мудрого». Серія: політологія. Харків, 2018. Вип. 2 (37). с. 45-65 (0,5 др.арк.). 

6) Клімова Г.П. Клімова Г.П. Формування національної інноваційної 

системи  - стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства // 

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» Серія: Політологія,  2018. - №4, (0,5 др.арк.). 

7) Погрібна В.Л. Проблема наукової визначеності феномену «соціальні 

ризики в системі соціального захисту населення». Вісник Національного 

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

Політологія, №2 (37), 2018. С. 77-92 0,9 д.а.  

8) Погрібна В.Л, Штана І.В.. Політичні відносини крізь призму 

соціології. Вісник Національного університету „Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №4 (39), 2018. 0,8 д.а. 

(особистий внесок – 0,7 д.а.). 

9) Поліщук І.О. Модерна політична ментальність українського народу / І. 

О. Поліщук // Вісник Національного університету «Юридична академія 

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

політологія, соціологія. -Харків : «Право», 2018. -Т. 2. - № 37. - С. 93-106. (0,5 

друк.арк.). 

10) Воднік В.Д Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови 

громадянського суспільства в Україні  // 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. 

11) Волянська О.В. Довіра до суду як чинник довіри до публічної 

влади: міжнародний та національний виміри // Вісник Національного ун-ту 

«Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: політологія. 

Харків, 2018. Вип. 2 (37)( в Підкуркова І.В.) ( 1,2 друк. арк.) 

12) Volianska O.V., Pidkurkova I.V. Indicators of confidence in court in 

sociological studies // Вісник Національного університету «Юридична 

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

А.П.Гетьман та ін. – Харків: Право, 2018. – Вип. 4 (39).  (1,2 др.арк)  

13) Сахань О.М. Шевчук Н.В. Європейські цінності як запорука 

процвітання суспільства: український вибір// Вісник Національного ун-ту 

«Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: політологія. 

Харків, 2018. Вип. 2 (37). 0,7 др. др. арк. (автор.). 

14) Сахань О.М. До проблеми імплементації європейських цінностей в 

українському просторі // Вісник Національного університету "Юридична 

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

Гетьман та ін. – Х.: Право, 2018. Вип. 4 (39) /у співавтор. з Шевчук Н.В./. 0,64 

др. арк. (автор.). 

 

           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. 

15) Поліщук І.О. 1. Модернізація партійної системи як засіб 

демократизації політичного режиму України [Текст] / Поліщук І.О. // 

Політичне життя (Political Life) - Вінниця, 2018.- № 1.- С.81-84. (0,5 

друк.арк.) Index Copernicus 

16) Поліщук І.О. Феномен електоральної  культури у

транзитивних суспільствах // Політологічний вісник Київського 

національного університету імені Т.Г.Шевченка / гол. ред. В.Ф.Цвих. - 2018. - 

№ 80. - С. 23-31. (0,5 друк.арк.) Index Copernicus 
 

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 

Підручник

и та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

Міністерст

ва освіти 

Підручники 

і навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН  

Збірники 

нормативної 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

1 2 3 4 5 6 8 9 

60/102,07 1/12,0 24/13,8 

 

 

31/6,85 1 / 28,9 3 / 40,52 - - 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

 Герасіна Л.М. Прочитала лекцію практичним працівникам органів 

кримінальної юстиції з актуальних питань юридичної конфліктології та 

шляхів розв’язання правових конфліктів (лютий 2018 

 

4.2. кафедра не проводила узагальнення практики в 2018 році.  

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». 

- 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. ( Підкуркова І.В., Волянська О.В.)) 

- Участь у підготовці та проведенні соціологічного опитування 

студентів-першокурсників Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи 

університету( Підкуркова І.В., Волянська О.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 -  

   -  кандидатські –  
 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

( окремо кількісні показники): 

 

-  докторські  - 1 (Погрібна В.Л.) 

докторська дисертація Нечітайло І.С. «Системно-кодова концепція 

взаємодії суспільства та освіти» (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології), захист – 29 січня 2018 року у спеціалізованій вченій раді 

Д 26.001.30 при Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка; 

кандидатські: - 5  (Погрібна В.Л. -1, Поліщук  - 2, Герасіна Л.М. – 2) 

кандидатська дисертація Садовської А.О. «Молоді інженери на ринку 

праці в умовах сучасної України» (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології), захист – 31 січня 2018 року у спеціалізованій вченій раді 

К 35.051.26 при Львівському національному університеті імені Івана Франка 

Відгук на автореферат дисертації Бондаренка С.В. «Інформаційний 

напрям політики захисту національних інтересів держави», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.02 - політичні інститути та процеси. 

 Відгук на автореферат дисертації Шумського Л. М. «Концептуалізація 

правової держави у політичній теорії Карла Шмітта», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - 

теорія та історія політичної науки. 

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);(Герасіна) 

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).(Герасіна) 

 

Опонентами виступили: 

- докторські  -0 

- кандидатські:- 1 (Погрібна В.Л. 



Кандидатська дисертація Біскупа В.С. «Кар’єрна компетентність 

студентської молоді: соціологічний аспект» (спеціальність 22.00.04 – 

спеціальні та галузеві соціології), захист – 31 січня 2018 року у 

спеціалізованій вченій раді К 35.051.26 при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. 

 

 

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 телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації; 

 

 

 

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 152 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 (10 студентів); 

-  доц. Волянська О.В. – Політичні технології (15студента); 

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

(20 студентів); 

- Проф. Клімова Г.П. – Соціологія освіти ( 23 студента  ); 

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

юридичної акмеології (20 студентів) 

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

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

суспільства (16 студент); 

- Доц. Сахань О.М. – Політико-правові деструкції влади (23 студента); 

 

7.2. Наявність публікацій студентів: 

Всього за рік надруковано 183 публікацій студентів (27,45 друк. арк..): 

 

7.3. кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами ( одиниць – 2 / 0,74 друк. арк.): 

 

 

 



8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Членами редакційних колегій є: 

- Вісник Національного університету «Юридична академія України 

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

соціологія. (Требін М.П.– заст. голови; Герасіна Л.М., КлімоваГ.П., 

Погрібна В.Л., Поліщук І.О.) 

  - Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України 

(Требін М.П.) 

-  Вчені записки Народної української академії ( Герасіна Л.М.) 

-  Державне будівництво і місцеве самоврядування» ( Герасіна Л.М.) 

-  Дриновски сборник. – (Харків – Софія). (Поліщук І.О.) 

-  Освіта регіону  (Поліщук І.О.) 

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

режим доступу: https://politolog-ua.io.ua. (Поліщук І.О.) 

 - «Медіафорум»: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент 

(Поліщук І.О.) 

- «Cучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, 

культурологічні науки» (Поліщук І.О.) 

 - 25 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-теоретичні конференція, 

ХХХІ Харківські політологічні читання «Європейські цінності та практики у 

політико-правовому дискурсі») ( Требін М.П., Герасіна Л.М.,Клімова Г.П., 

Погрібна В.Л., Поліщук І.О., Воднік В.Д., Волянська О.В., Сахань О.М.) 

 - 5 грудня 2018 р. Двадцята Всеукраїнська наукова конференція 

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

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»( Требін М.П., 

Герасіна Л.М.,Клімова Г.П., Погрібна В.Л., Поліщук І.О., Воднік В.Д., 

Волянська О.В., Підкуркова І.В., Сахань О.М.) 

 

9. Вказати які нагороди, відзнаки, стипендії отримали науковці 

кафедри: 

Герасіна Л.М. – доктор соціологічних наук, професор кафедри 

нагороджена Почесною грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди святкування Дня науки в Україні (21 травня 2018 р.) 

Підкуркова І.В.- кандидат соціологічних наук, доцент, Хохлова Л.М.- 

завідувачка лабораторією кафедри соціології та політології нагороджені 

Почесною Грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки. 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету ( 16 листопада 2018 р.). 

  

Завідувач кафедри 

соціології та політології                                           проф. М.П. Требін 

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

