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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

доктора соціологічних наук, професора ГЕРАСІНОЇ Л. М. 
 

1. Герасіна Людмила Миколаївна. 

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

політології (0,75 ставки). 

3. Тема і обсяг запланованої НДР – 2019: «Специфіка  соціально-політичних 

процесів у першій чверті ХХІ ст.» (1,5 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної НДР – 2019: «Специфіка  соціально-

політичних процесів у першій чверті ХХІ ст.» (4,3 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження НДР: розділ колективної монографії (1,2 д.а.); 3 наукові 

статті (1,7 д.а.), 6 тез доповідей на наукових конференціях (1,4 д.а.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів : 

     обгрунтовано думку, що політико-правові процеси в Україні мають відбуватися 

на якісно новому цивілізаційному підґрунті, яке стратегічно зорієнтовано на 

євроінтеграцію і містить ефективні механізми запобігання та розв’язання державно-

правових конфліктів. Сучасний період розвитку країни характеризується колізіями в 

модернізації державно-правових інститутів, загостренням ідейно-політичної боротьби 

(і все це за умов спаду економіки, соціальної нестабільності, війни), що проблемно 

відбилося на функціонуванні державно-політичного механізму. Отже, політичні 

чинники, нажаль, діють як «токсичні провокації», які поряд із непослідовними 

реформами системи держуправління посилюють суспільну турбулентність і 

державно-правові конфлікти; 

     доводиться, що найбільш продуктивно в аналізі проблем державно-правової 

конфліктності застосовувати синтезований методологічний підхід у межах політико-

правової парадигми. Ці конфлікти виникають між органами-носіями державної влади, 

їх предметно-об’єктне «поле» пов’язане із правовими та з політичними колізіями; а 

протікають і вирішуються вони у сфері публічної політики за допомогою її процедур; 

     сутнісно розкрито, що «конфлікти інтересів» у державно-правових інститутах 

України (парламенті, уряді, держустановах, судах) є багатопланові та здебільш 

корупційні; свідчать про політичну дихотомію - «демократія проти номенклатури». 

Звідси, обґрунтовано тезу про доцільність юридичної відповідальності за порушення 

«інтересу в праві», як соціально-правового факту ігнорування суб’єктивних прав та 

невиконання юридичних обов’язків;  

     вперше інтерпретовано (у соціолого-правовій трактовці) феномен «безпеки», як 

стан захищеності життєво важливих потреб та інтересів людини, суспільства та 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз; як складну, багаторівневу функціональну 

систему, що забезпечує надійність існування і стійкість будь-яких форм фізичного й 

соціального життя; 

     обгрунтовано сутність фактору безпеки як ціннісної константи сучасного 

суспільства, правового орієнтиру людини у мінливій соціальній реальності. Повинен 



існувати соціогенетичний зв'язок: «Безпека – людина – суспільство – держава», де 

порушення навіть однієї ланки єдності веде до деформації суті безпеки. Проте, 

українська дійсність набагато складніше: ні олігархічний, ні «регіонально-клановий» 

формат української політики не спромігся надати суспільству стабільного і дійсно 

безпечного (згідно закону) внутрішнього розвитку; а перспективи включення країни в 

систему загальної європейської безпеки поки що не визначені; 

     доводиться, що у складному і мінливому світі політики та права цінності 

виконують роль ідейних маркерів та критеріїв виміру політичної консолідації 

громадян, зростання їхньої правової культури, визначають орієнтири політико-

правової діяльності. Водночас, цінності (й антицінності) можуть характеризувати не 

тільки згуртованість соціуму, а навпаки – його надмірне розшарування, ієрархічність, 

селективність, і здатні бути джерелом латентних ціннісних конфліктів; 

     запропоновано авторську дефініцію «політико-правові цінності» – уявлення та 

настанови, що розглядаються людиною як невід’ємні принципи існування, надають 

сенсу і значущості її вчинкам, орієнтують в політико-правовій діяльності. Основні 

політико-правові цінності сучасності (свобода, справедливість, соціальна і правова 

рівність, безпека, прогрес, демократія, права людини та їх гарантії, добробут; 

порядок, легітимність, легальність тощо) систематизовані у дві групи: цінності-цілі та 

цінності-засоби; та охарактеризовані через атрибутивні соціальні ознаки. 
 

5; 6; 7 --------------- 

8. Участь у наукових конференціях, семінарах: 

8.1. XІІ Всеукраїнська науково-практ. конф-ція «Модернізація політичної 

системи сучасної України: стан та перспективи розвитку». Сєвєродонецьк: 

СНУ імені Володимира Даля,  26.12. 2018 р. (до звіту 2018 не ввійшло) 

8.2. ХVII міжнародна науково-практ. конф-ція «SMART-образование в smart-

обществе». Харків: ХГУ «Народна українська академія», 14.02.2019 р. 

8.3. ХХХІІ Харківські політологічні читання «Політико-правова культура 

українського народу в контексті модерного державотворення». Харків: ХАП; 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, 12.04.2019 р. 

8.4. Всеукраїнська науково-практ. конф-ція «Духовна культура України перед 

викликами часу». Харків: Національний юридичний ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 16.04.2019 р. 

8.5. Х-th International youth conference «Perspectives of Science and Education». 

Нью- Йорк, США. 21 червня 2019 р. (заочно) 

8.6. VIII міжнародна науково-практ. інтернет-конф-ція «Сучасний рух науки», 

присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного 

журналу «WayScience». Дніпро: 3–4 жовтня 2019 р. 

8.7. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього». Харків: Національний юридичний ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 4 грудня 2019 р. 
 

9. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

монографія: 



Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської 

інтеграції: монографія. За ред. М.П. Требіна. Харків: Право, 2019. С. (Л.М. 

Герасіна: Розд. 6.1: Політичні та правові цінності в структурі менталітету 

громадян України. – 1,2 д.а.). 

Статті: 

– Герасіна Л.М. Політичні детермінанти та специфіка державно-правових 

конфліктів в Україні. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. Вип. 2 (40). Харків: Право, 2019. С. 

8-21. (0,7 д.а.) 

– Герасіна Л.М. Безпека як соціальна константа: соціолого-правовий аналіз. 

Учені записки ХГУ «Народна українська академія». № 25, 2019. с. 226-235. 

(0,5 д.а.) 

– Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. (2019). Соціальний механізм, різновиди та 

мотивації делінквентної поведінки: соціолого-правові студії. 

SLOVO\WORD. The 10-th International youth conference «Perspectives of 

science and education». (June 21, 2019). New York, USA. 2019. 451 p. P. 60–70. 

(0,5 д.а.) cconf2802@ukr.net   
Тези: 

– Герасіна Л.М. Геостратегії в світовій політиці та геополітичне визначення 

сучасної України. Модернізація політичної системи сучасної України: стан 

та перспективи розвитку: Збір. матер. XІІ Всеукраїнської науково-практ. 

конференції (Сєвєродонецьк, 26.12.2018) / Ред. колегія: Л.І. Павлова (гол.) 

та ін. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ імені В. Даля, 2019. С. 55–58. (0,2 д.а.) 

– Герасіна Л.М. Модерна політична місія і функції мас-медіа у виборчій 

інженерії. Політико-правова культура українського народу в контексті 

модерного державотворення: Збір. матер. ХХХІІ Харківських політологіч. 

читань (м. Харків, 12.04.2019 р.). Х.: Право, 2019. с. 9–14. (0,3 д.а.) 

– Герасіна Л.М. Історико-політичні традиції самоврядування і муніципалізму, 

як складова української культурної спадщини. Духовна культура України 

перед викликами часу: тези допов. Всеукраїнської науково-практ. конф-ції 

(Харків, 16.04.2019 р.). Х.: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. с. 12-15. (0,3) 

– Герасина Л.Н. Поликультурная платформа в развитии университетского 

смарт-образования. «SMART-образование в smart-обществе»: тезисы ХVII 

междун. научно-прак. конф-ции  (Харьков, 14.02.2019 г.). Харків: ХГУ 

«НУА», 2019. с. 11-12. (0,1 д.а.) 

– Герасіна Л.М. Світовий досвід консенсуальних стратегій і процедур у 

врегулюванні політико-правових конфліктів. «Сучасний рух науки»: тези 

допов. VIII міжнар. науково-практ. інтернет-конференції (м. Дніпро, 3–4 

жовтня 2019 р.). Дніпро, 2019. Т.1. с. 386-391. (0,3 д.а.)  

http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-1-Zbirnik-8-

mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf   

– Герасіна Л.М. Специфіка деяких типів і форм політичної системи: історико-

політичний аспект. Український соціум: соціально-політичний аналіз 



сучасності та прогноз майбутнього: Збірник матеріалів 

ХХІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і 

студентів (4 грудня 2019 р.)  Харків: Право, 2019. (0,2 д.а.) 
 

9.2. Публікації в збірках, що індексовані в міжнарод. науковометричній базі 

Index Copernicus:  

– Герасіна Л.М. Політичні детермінанти та специфіка державно-правових 

конфліктів в Україні. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. Вип. 2 (40). Х.: Право, 2019. С. 8–21.  

– Герасіна Л.М. Безпека як соціальна константа: соціолого-правовий аналіз. 

Учені записки ХГУ «Народна українська академія». № 25, 2019. с. 226–235.  
 

Усього: опубліковано 10 наукових праць, авторський обсяг – 4,3 друк. арк. 

10. Член редакційних колегій наукових видань: 

► «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого». Серія: 

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

► «Державне будівництво і місцеве самоврядування»: збірник наук. статей (фаховий з 

юридичних наук); 

► «Вчені записки Народної української академії»: збірник наук. праць (входить до 

бази Index Copernicus)); 

► Матеріали (щорічних) Харківських політологічних читань; 

► Матеріали міжвузівської наукової конференції викладачів і студентів «Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та майбутнього». 
 

11. Член Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.051.15 Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна за спец-тю 22.00.04 – «спеціальні 

та галузеві соціології». 

12. Офіційного опонування в 2019 році не було. Рецензувала у складі комісіі 

Спеціалізованої вченої ради дисертацію Єременко Ю. В. «Самореалізація 

обдарованих учнів у сучасній Україні: основні чинники та ризики» на здоб. наук. 

ступ. канд. соц. наук (спец.: 22.00.04). 

13. Підготувала відгуки на автореферати дисертацій: 

–  Пак І. В. «Академічна культура українського студентства: фактори формування та 

особливості прояву», подану на здобутя наук. ступеня канд. соціол. наук (22.00.04); 

–  Бойко Д.М. «Речі в інструментарії символічного насильства в постсучасному 

суспільстві», подану на здобутя наук. ступеня канд. соціол. наук (22.00.01); 

–  Дикань Л.В. «Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціальної 

суб’єктності сільських підлітків», подану на здобутя наук. ступеня канд. соціол. наук 

(22.00.04).  
 

15. Виступила рецензентом колективної монографії Українського інституту 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка (під егідою Unicef) «Куріння, 

вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: 

поширення й тенденції в Україні»: моногр. за результатами дослід-ня 2019 року в 



рамках міжнар. проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання 

алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О.М.Балакірєва (керів. авт. кол.), Д.М. 

Павлова, Н-М.К. Нгуєн та ін. – К. : ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. 214 с. (20,6 д. а.). 

Рецензенти: Л.М. Герасіна, д. соц. наук; І.П. Рущенко, д. соц. наук; Ю.І. Завалевский, д. пед. 

наук.  

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

 Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4   від   28.11.2019 р. 

 

Зав. кафедри д. філос. н., проф.                                  М.П.Требін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-

педагогічними працівниками університету за 2019 р. 

Герасіної Л.М. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

2 

1. Герасіна Л.М. (2019). Соціальний механізм, різновиди та 

мотивації делінквентної поведінки: соціолого-правові студії. 

SLOVO\WORD. The 10-th International youth conference 

«Perspectives of science and education». (June 21, 2019). New 

York, USA. 2019. 451 p. P. 60–70. cconf2802@ukr.net (0,5 д.а. 

співавтор - Погрібна В.Л.)  

60   

3 

1. Герасіна Л.М. Безпека як соціальна константа: соціолого-

правовий аналіз. Учені записки ХГУ «Народна українська 

академія». № 25, 2019. с. 226-235. (0,5 д.а.) 

2. Герасіна Л.М. Політичні детермінанти та специфіка 

державно-правових конфліктів в Україні. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Політологія. Вип. 2(40). Харків: Право, 2019. 

С. 8-21. (0,7 д.а.) 

220   

6 

Політико-правова ментальність українського соціуму в 

умовах європейської інтеграції: монографія. За ред. М.П. 

Требіна. Харків: Право, 2019. с….. (Л.М. Герасіна: Розд. 6.1: 

Політичні та правові цінності в структурі менталітету 

громадян України. – 1,2 д.а.)  

120   

14 

1. Модерна політична місія і функції мас-медіа у виборчій 

інженерії. Політико-правова культура українського народу в 

контексті модерного державотворення: Збір. матеріалів 

ХХХІІ Харківських політолог. читань. (Харків, 12.04.2019 р.). 

Харків: Право, 2019. с. 9–14. 

2. Історико-політичні традиції самоврядування і 

муніципалізму, як складова української культурної спадщини. 

Духовна культура України перед викликами часу: тези допов. 

Всеукраїнської науково-практ. конф-ції (Харків, 16.04.2019 

р.). Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2019. с. 12-15. 

3. Поликультурная платформа в развитии университетского 

смарт-образования. «SMART-образование в smart-обществе»: 

тезисы ХVII междун. научно-прак. конф-ции  (Харків, 

14.02.2019 р.). Харьков: ХГУ «НУА», 2019. с. 11-12. 

4. Світовий досвід консенсуальних стратегій і процедур у 

врегулюванні політико-правових конфліктів. «Сучасний рух 

науки»: тези допов. VIII міжнар. науково-практ. інтернет-

конференції (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.). Дніпро, 2019. 

Т.1. с. 386-391. 724 с.  http://www.wayscience.com/wp-

content/uploads/2019/10/TOM-1-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-

prakt-internet-konferentsiya-1.pdf 

5. Специфіка деяких типів і форм політичної системи: 

історико-політичний аспект. Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: 

Збірник матеріалів ХХІ Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів (4 

грудня 2019 р.)  Харків: Право, 2019.  

200 годин  
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1. Геостратегії в світовій політиці та геополітичне визначення 

сучасної України. Модернізація політичної системи сучасної 

України: стан та перспективи розвитку: Збір. матер. XІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Сєвєродонецьк, 26.12.2018) / Ред. колегія: Л.І. Павлова (гол.) 

та ін. : вид-во СНУ імені В. Даля, 2019. 92 с.  С. 55–58. 

 

20   

16 

1. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед 

підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: 

моногр. за результатами дослід-ня 2019 року в рамках 

міжнар. проекту «Європейське опитування учнів щодо 

вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» 

/ О.М.Балакірєва (кер. авт. кол.), Д.М. Павлова, Н-М.К. Нгуєн 

та ін. – К. : ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. 214 с. (20,6 д. 

а.) 

Рецензенти: Л.М. Герасіна, д. соц. наук; І.П. Рущенко, д. соц. 

наук; Ю.І. Завалевский, д. пед. наук.   

2. Рецензування дисертації Єременко Ю.В. «Самореалізація 

обдарованих учнів у сучасній Україні: основні чинники та 

ризики» на здоб. наук. ступ. канд. соц. наук (спец.: 22.00.04). 

(12,0 д.а. на трьох рецензентів) 

3. Авторефератів канд. дисертацій: Пак І. В. «Академічна 

культура українського студентства: фактори формування та 

особливості прояву» (22.00.04); Бойко Д.М. «Речі в 

інструментарії символічного насильства в постсучасному 

суспільстві» (22.00.01); Дикань Л.В. «Творчі дозвіллєві 

практики як фактор формування соціальної суб’єктності 

сільських підлітків» (22.00.04). – 2,7 д.а. 

206  
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Керівництво підготовкою наукових тез студентами  500  

на конф-цію «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків: НЮУ, 

4 грудня 2019 р.) : 

1. Алексанян К.А., студ. ІПКЮ, 2 курс, 1 гр. «Феномен 

антиглобалізму в сучасному світі»; 

2. Алієва А.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 3 гр. «Домашнє 

насильство як соціальна проблема»; 

3. Витвицький  М.С., студ. ІПКЮ, 2 курс, 5 гр. «Україна крізь 

призму глобальних світових трендів: виклики та загрози»; 

4. Гайлюнас О.Д., студ. ІПКЮ, 2 курс, 5 гр. «Проблеми 

розвитку національних культур в умовах глобалізації 

культури»; 

5. Голод В.С., студ. ІПКЮ, 2 курс, 4 гр. «Сучасні 

етносоціальні процеси в Україні»;  

6. Діброва Т.А., студ. ІПКЮ, 2 курс, 1 гр. «Основні вектори 

розбудови громадянського суспільства в Україні»; 

7. Дубина К.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 4 гр. «Політична 

культура: вплив на державотворчі процеси України»; 

8. Землякова Д.О., студ. ІПКЮ, 2 курс, 3 гр. «Альтернативні 

форми шлюбу»; 

9. Коконос В.А., студ. ІПКЮ, 2 курс, 5 гр. «Тероризм як 

форма кримінально-правового конфлікту»; 

10. Лопатюк І.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 6 гр. «Етнонаціональна 

 

 

 

 

 

 

 



політика в Україні»; 

11. Матвієнко В.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 2 гр. «Проблема 

побутової корупції в Україні»;  

12. Мічківський Р.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 3 гр. «Проблема 

оновлення політико-управлінських еліт як умова розвитку 

української державності»; 

13. Мошура Л.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 6 гр. «Формування 

політичного режиму в Україні»; 

14. Накоскін А.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 5 гр. «Поствійськовій 

синдром як критична проблема українського суспільства»; 

15. Онойко Б.М., студ. ІПКЮ, 2 курс, 1 гр. «Причини 

демографічних криз у суспільстві»; 

16. Пержул В.О., студ. ІПКЮ, 2 курс, 5 гр. «Самогубство як 

девіантне явище»; 

17. Пісенко Д.О., студ. ІПКЮ, 2 курс, 1 гр. «Політична 

свідомість: сутнісно-структурний вимір»; 

18. Правник С.О., студ. ІПКЮ, 2 курс, 6 гр. «Гендерні 

проблеми в інституті сім`ї»; 

19. Сичик В.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 1 гр. «Формування 

політичної свідомості молоді в умовах демократізації 

політичного життя»; 

20. Спаскін А.О., студ. ІПКЮ, 2 курс, 6 гр. «Глобалізація 

кримінальних практик в Україні»; 

21. Стоянова В.О., студ. ІПКЮ, 2 курс, 3 гр. «Вплив 

інформаційного простору на соціалізацію молоді»; 

22. Ципищук К.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 5 гр. «Роль вищої 

освіти у процесі соціалізації молоді»; 

23. Чорна В.В., студ. ІПКЮ, 2 курс, 2 гр. «Наукові підходи в 

поясненні причин девіантної поведінки»; 

24. Шевченко А.А., студ. ІПКЮ, 2 курс, 6 гр. «Проблема 

трансформації функцій молодої української  сім`ї»; 

25. Шустрова Е.О., студ. ІПКЮ, 2 курс, 5 гр. «Роль засобів 

масової інформації в процесі делегітимації влади» 

  Всього – 1527 год. 
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