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професора кафедри соціології та політології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  

Погрібної Вікторії Леонідівни  

за 2019 р. 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Погрібна Вікторія Леонідівна 

2. Вчене звання, посада. Доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри соціології та політології  

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

Специфіка демократичного транзиту України в умовах соціально-політичної 

кризи – (2 д.а.) 

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

Тема згідно з планом, фактичний обсяг виконаної роботи 3,4 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Матеріали науково-дослідної роботи були використані при підготовці 

наукових статей «Соціальна справедливість крізь призму концепції 

дефектних демократій Вольфганга Меркеля», «Problem of «language of 

sociology» usage in legal theory and practice», «Соціальний капітал як чинник 

професійної соціалізації юриста»; текстів та тез наукових доповідей 

«Соціальний механізм, різновиди та мотивації делінквентної поведінки: 

соціолого-правові студії», «Чи властива праву аморальність?», 

«Патерналістські практики як чинник трансформації політичної свідомості 

українців», «Организация профессиональной деятельности в эпоху 

социальных изменений: вопросы теории и практики»; текстів лекцій «Типи 

та моделі особистості суб’єктів вищої школи», «Особливості формування та 

розвитку особистості студента», «Психологія міжособистісної взаємодії 

студентів та викладачів», «Міжособистісні конфлікти у вищій школі» в 

рамках навчального курсу «Педагогіка та психологія вищої школи». 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці теоретико-

методологічних та практичних аспектів, що характеризують специфіку 

демократичного транзиту України в умовах сучасної соціально-політичної 

кризи. Аналіз фенгомену соціальної справедливості крізь призму концепції 

дефектних демократій Вольфганга Меркеля дозволив довести, що дозволив 

нам дійти висновку, що механізми дії принципу соціальної справедливості в 

Україні руйнують такі дефекти її демократії, як недосконалість 

функціонального розмежування дій гілок влади та їх реальної незалежності; 

вади партійного будівництва в умовах багатопартійності; корумпованість 

влади; «пошкодження» конституційно-правових принципів і часткова 



нейтралізація механізмів стримування влади; встановлення та 

інституціоналізація неформальних практик і правил політичної гри, 

витіснення формальних політичних інститутів неформальними; 

неспроможність держави подолати економічні та політичні проблеми 

додемократичної фази розвитку; домінування патерналістських практик в 

соціально-політичних та соціально-економічних відносинах. Дослідження 

проблеми використання „мови соціології” в юридичній теорії та практиці 

показало, що сьогодні, коли соціогуманітарні науки формують і активно 

освоюють спільне проблемне поле, вкрай потрібні дослідження, які, з одного 

боку, розкривають значний пізнавальний потенціал такої міждисциплінарної 

взаємодії, а з іншого, дозволяють винайти способи «самозбереження» для 

кожної науки. І стосунки між правом і соціологію в цьому сенсі є вельми 

показовими. Для соціологів пов’язані з цим труднощі полягають в тому, що 

проблеми права досить легко розчиняються в більш широких категоріях, які 

входять до предмету загальної соціології. Втім ще Е. Дюркгейм радив 

соціологам уважно вивчати норми права. Він убачав в них об’єктивний 

індикатор соціальних чинників. Вивчення проблеми соціального капіталу як 

чинника професійної соціалізації юриста довело, що на всіх етапах 

професійного становлення та активності юриста соціальний капітал відіграє 

значну роль, маючи можливість як сприяти оптимізації всіх відповідних 

процесів, так і гальмувати їх, посилюючи та поглиблюючи нормативні 

професійні кризи, особливо в умовах кризи соціально-політичної 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 

законів):- 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів:- 

5.3. Робота консультантом постійних комісій Верховної Ради 

України: - 

5.4. Робота консультантом в інших  державних органів влади:  

6. Зв’язок з практикою: - 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних 

та інших державних органів: - 

- 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду України та їх рецензування: - 

- 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: - 



7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): 

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва 

конференції): 

- 12.04.2019 р. ХХХІІ Харківські політологічні читання «Патерналістські  

практики як чинник  трансформації політичної свідомості українців», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; м. Харків  

- 30.05.2019 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого; м. Харків 

- The 10th International youth conference “Perspectives of science and 

education” (June 21, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA 

- 15.10.2019 р. Международный круглый стол «Социально-экономические 

аспекты развития организаций и регионов», Витебский государственный 

технологический университет, г. Витебск, Беларусь 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: - 3 / 2,2 д.а. 

- Погрібна В.Л. Соціальна справедливість крізь призму концепції 

дефектних демократій Вольфганга Меркеля. Вісник Національного 

університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 

Серія: Політологія, №2 (41), 2019. С. 38-51. 0,8 д.а.  

- Pohribna V.L. Sakhan O.M. Рroblem of «language of sociology» usage in 

legal theory and practice. Вісник Національного університету „Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №4 (43), 

2019. 0,8 д.а. (особистий внесок – 0,5 д.а.) 

- Погрібна В.Л. Соціальний капітал як чинник професійної соціалізації 

юриста. Право і безпека. Науковий журнал. №4 (75), 2019. 0,9 д.а. 

Тези доповідей: - 4 / 1,2 д.а. 

- Погрібна В.Л. Патерналістські практики як чинник трансформації 

політичної свідомості українців. Тези доповідей учасників ХХХІІ 

Харківських політологічних читань «Політико-правова культура 

українського народу в контексті модерного державотворення » (м. Харків, 

12 квітня 2019 р.). Харків, Право, 2019. С. 52-56 0,2 д.а. 

- Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. Соціальний механізм, різновиди та 

мотивації делінквентної поведінки: соціолого-правові студії. // The 10th 

International youth conference “Perspectives of science and education” (June 



21, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019, р. 60-71. 1 д.а. (особистий 

внесок – 0,5 д.а.) 

- Погрібна В.Л. Чи властива праву аморальність? // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 р. / 

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого. 

Харків, Право, 2019. С. 10-13 0,2 д.а. 

- Погребная В.Л. Организация профессиональной деятельности в эпоху 

социальных изменений: вопросы теории и практики. Материалы 

Международного круглого стола «Социально-экономические аспекты 

развития организаций и регионов» (15 октября 2019 г.). Витебск, изд-во 

ВГТУ, 2019. 0,3 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science:- 

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

наукометричних базах даних: 

- Погрібна В.Л. Соціальна справедливість крізь призму концепції 

дефектних демократій Вольфганга Меркеля. Вісник Національного 

університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 

Серія: Політологія, №2 (41), 2019. С. 38-51. 0,8 д.а.  

- Pohribna V.L. Sakhan O.M. Рroblem of «language of sociology» usage in 

legal theory and practice. Вісник Національного університету „Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №4 (43), 

2019. 0,8 д.а. (особистий внесок – 0,5 д.а.) 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar, 

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.  

- Погрібна В.Л. Соціальний капітал як чинник професійної соціалізації 

юриста. Право і безпека. Науковий журнал. №4 (75), 2019. 0,9 д.а. 

Науковий журнал зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar, Index 

Copernicus International, Polska Bibliografia Naukowa, Research Bible, а також 

базах даних Open Academic Journals Index (OAJI), «Бібліометрика української 

науки» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


10. Членство у редакційних колегіях: 

- Вісник Національного університету „Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, Філософія права, Політологія, 

Соціологія. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

- 

12. Опонування дисертаційних досліджень: 

- 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, 

окремо кандидатські: 

- 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

- 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

- 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

- 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Доктор соц. наук, проф.      Погрібна В.Л. 

 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. 

Погрібна В.Л. 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

Соціальний механізм, різновиди та мотивації делінквентної поведінки: соціолого-

правові студії. // “Perspectives of science and education”. The 10th International youth 

conference SLOVO\WORD, New York, USA. 2019, р. 60-71. (співавтор Герасіна 

Л.М.) 

60 

3 

Соціальна справедливість крізь призму концепції дефектних демократій 

Вольфганга Меркеля. Вісник Національного університету „Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Політологія, №2 (41), 2019. С. 38-51. 

Рroblem of «language of sociology» usage in legal theory and practice. Вісник 

Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого”. Серія: Соціологія, №4 (43), 2019. (співавтор Сахань О.М.)  

Соціальний капітал як чинник професійної соціалізації юриста. Право і безпека. 

Науковий журнал. №4 (75), 2019. 

380 

13 

Организация профессиональной деятельности в эпоху социальных изменений: 

вопросы теории и практики. Материалы Международного круглого стола 

«Социально-экономические аспекты развития организаций и регионов» (15 

октября 2019 г.). Витебск, изд-во ВГТУ, 2019. 

30 

14 

Чи властива праву аморальність? // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві», 30 травня 2019 р. / Національний юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого. Харків, Право, 2019. С. 10-13  

40 

15 

Патерналістські практики як чинник трансформації політичної свідомості 

українців. Тези доповідей учасників ХХХІІ Харківських політологічних читань 

«Політико-правова культура українського народу в контексті модерного 

державоутворення» (м. Харків, 12 квітня 2019 р.). Харків, Право, 2019. 

20 

16 

Загальна соціологія: [хрестоматія] / концепція, упоряд., перекл. А.В. Фурман, В.С. 

Біскуп, О.С. Морщакова. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 354 с. 20,57 д.а. (інші 

рецензенти Піча В.М., Подшивалкіна В.І.) 

205,7  

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

3. XXІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього»: 

Альонішко С.І., студентка 2 курсу, 2 групи факультету адвокатури «Професійна 

стратифікація в сучасній Україні» 

Бадика Д.Д., студентка 2 курсу, 5 групи факультету адвокатури «Телебачення як 

метод маніпулювання громадською свідомістю» 

Бундур Д.Ю., студент 2 курсу, 8 групи факультету адвокатури «Правова культура 

особистості як чинник формування правової держави» 

Васіна Н.В., студентка 2 курсу, 6 групи факультету адвокатури «Проблеми 

правової соціалізації молоді в Україні» 

Дзюба Я.А., студентка 2 курсу, 7 групи факультету адвокатури «Чи чекає на 

Україну тоталітарне майбутнє?» 

Єфіменко Г.Є. студентка 2 курсу, 1 групи факультету адвокатури «Соціум як 

джерело стресу» 
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Заєць О.С., студент 2 курсу, 8 групи факультету адвокатури «Засоби масової 

інформації як засіб маніпулювання суспільною свідомістю» 

Іщенко З.О., студент 2 курсу, 4 групи факультету адвокатури «Економічний 

тероризм як ознака сучасного світу» 

Каснер Б.В., студент 2 курсу, 4 групи факультету адвокатури «Гібридна війна: 

проблеми стратегії та тактики» 

Клочко М.О., студент 2 курсу, 2 групи факультету адвокатури «Чи варто 

легалізувати зброю в Україні?» 

Комаровський М.Д., студент 2 курсу, 4 групи факультету адвокатури «Ісламський 

тероризм як глобальна проблема» 

Кочолодзян М.С., студентка 2 курсу, 1 групи факультету адвокатури 

«Патерналістські практики в Україні» 

Лаптєва І.В., студентка 2 курсу, 3 групи факультету адвокатури «Інформатизація 

як вектор розвитку сучасного суспільства» 

Млієвський А.Ю., студент 2 курсу, 2 групи факультету адвокатури «Гендерні 

стереотипи в сім’ї» 

Никитенко Д.О., студент 2 курсу, 6 групи факультету адвокатури «Е-демократія 

як нова форма демократії» 

Новицький Д.В., студент 2 курсу, 6 групи факультету адвокатури «Справжнє 

обличчя» політічної еліти України» 

Пісоцький А.Ф., студент 2 курсу, 5 групи факультету адвокатури «Оптимальна 

модель демократії для України» 

Сисова А.І., студентка 2 курсу, 6 групи факультету адвокатури «Чайлдфрі як 

ідеологія та соціальна практика» 

Славіч Б.В., студент 2 курсу, 5 групи факультету адвокатури «Скорочення 

середнього класу в Україні: причини та наслідки» 

Сокира В.В., студентка 2 курсу, 5 групи факультету адвокатури «Особливості 

формування правової культури в українському суспільстві» 

Сологуб А.О., студентка 2 курсу, 8 групи факультету адвокатури «Професійна 

міграція в Україні: причини, сучасний стан, соціальні наслідки» 

Сухоруков І.Я., студент 2 курсу, 5 групи факультету адвокатури «Кліпове 

мислення як ознака інформаційного суспільства» 

Тарасова А.Д., студентка 2 курсу, 2 групи факультету адвокатури 

«Маніпулювання у сфері PR» 

Травлєєва Є.Д., студентка 2 курсу, 4 групи факультету адвокатури «Позитивні 

відхилення в суспільстві» 

Трунов М.В., студент 2 курсу, 3 групи факультету адвокатури «Витоки та 

причини тероризму: огляд літератури» 

Удоденко І.М., студентка 2 курсу, 2 групи факультету адвокатури 

«Інформаційний тероризм в умовах глобалізації» 

Фоміна С.В., студентка 2 курсу, 8 групи факультету адвокатури «Гендерна 

рівність – міф чи реальність?» 

Хайрулліна Д.І., студентка 2 курсу, 4 групи факультету адвокатури «Явні та 

приховані мотиви політичного вибору депутатів Верховної ради України» 

Червінська Д.І., студентка 2 курсу, 2 групи факультету адвокатури «Професія як 

критерій соціальної стратифікації в трансформаційному суспільстві» 

Чуєнко О.І., студентка 2 курсу, 2 групи факультету адвокатури «Цифрова 

нерівність як соціально-політична проблема сучасної України» 

Юдіна Д.Ю., студентка 2 курсу, 8 групи факультету адвокатури «Вплив 

громадських організацій на сучасну політичну систему» 

 

 



Якубов Б.В., студент 2 курсу, 8 групи факультету адвокатури «Тероризм як «чума 

ХХІ століття» 

Ярова А.С., студентка 2 курсу, 3 групи факультету адвокатури «Життєві цінності 

сучасних старшокласників (за матеріалами соціологічного дослідження)» 
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