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1.  Герасіна Людмила Миколаївна. 

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

3. Тема п’ятирічної НДР проф. Герасіної Л.М. «Політичні процеси та явища як об'єкт 

політологічного аналізу»; тема запланованої НДР–2020 р.: «Особливості соціально-політичних 

процесів у 1-й чверті ХХI ст.» 

 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної НДР – 2020: «Особливості  соціально-політичних процесів 

у першій чверті ХХI ст.»  

9,9 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ колективної 1 монографії «Правові 

проблеми розвитку державотворчих процесів в Україні: історичні та теоретичні 

аспекти»; 31 стаття в Енциклопедичний словник «Соціологія права»;9 наукових статей; 

підготовлені тексти і здійснено наукове редагування підручника «Конфліктологія: 

загальна та юридична»; 5 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 обгрунтовано «кейс» суперечливого розвитку державно-політичної структури України, 

яка характеризується контраверсійністю, колізіями модернізації, загостренням ідейно-

політичної боротьби (за умов спаду економіки, соціальної нестабільності, війни). 

Доведено, що найбільш продуктивним щодо аналізу проблем державно-правової 

конфліктності є синтезований методологічний підхід у межах політико-правової 

парадигми. «Конфлікти інтересів» у державно-правових інститутах України (уряді, 

парламенті, судах, ін. держустановах) є багатоплановими, здебільш корупційними і 

нерідко пов’язані із зловживанням владою; вони протікають і вирішуються у сфері 

публічної політики за допомогою її процедур. 

 вперше визначені та проаналізовані дослідницькі наративи міжнародної конфліктності, 

що склалися у політологічному дискурсі – універсальний, феноменологічний, 

цивілізаційний, детерміністський, динаміки розвитку, світополітичний, процесуальний. 

Обгрунтовано гіпотезу щодо необхідності кореляції міжнародних конфліктів і криз із 

деструкціями світової системи та процесами глобальної турбулентності. 

 типологізовані міжнародні конфлікти за специфікою суб’єктів-учасників: міждержавні 

конфлікти (сторони конфронтації - це держави або їхні коаліції); національно-визвольні 

війни, де одна зі сторін – метрополія (антиколоніальні війни, бунт народу проти расизму, 

геноциду, компрадорських еліт, диктаторського уряду); внутрішні інтернаціоналізовані 

конфлікти (коли посібником однієї зі сторін внутрішнього конфлікту на території певної 

країни стає інша держава). 

 науково проаналізовані превенції конфліктності у сфері соціально-політичних відносин, 

що пов’язано з оцінкою конфліктологічних практик (технологій чи процедур), які за 

змістом дій спрямовані на відвернення соціальної конфронтації та зіткнень. Технології 

превенції конфліктності (на рівні соціуму, держави і міжнародних відносин) є досить 

різноманітними, але їх можна узагальнити на: структурні, операційні та соціально-

психологічні превенції.  

 доведено, що правовий консенсус формує конструктивні суспільні установки, коли 

визнання інтересів інших стає умовою здійснення власних прагнень і цілей; це означає 

принципову зміну розуміння головних інститутів політики і державності. Найбільш 

ефективними методами прийняття рішень в парадигмі правового консенсусу є 



консенсуальне голосування; пропозиція «найкращої альтернативи», принципи «чесних 

переговорів», дистрибутивної справедливості, кооперативної орієнтації. 

8. Участь у 8 наукових конференціях, «круглих столах»: 

– «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти»: круглий стіл у Школі професійної 

майстерності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (28 грудня 

2019 р.); 

– «Університетсько-шкільні кластери: світовий досвід та перспективи його адаптації в 

Україні»: ХVІІІ Міжнародна наук.прак. конф. (Харків: МОНУ; Інститут вищої освіти 

НАПН України; ХГУ «Народна українська академія», 14.02. 2020 р.); 

– «Духовна культура України перед викликами часу»: ІІІ Всеукр. наук.-практ. конференція 

(Харків: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 16.04. 2020 р.) - 

дистанційно; 

– «Україна та ЄС: політико-правові перспективи інтеграції»: ХХXІІІ Харківські 

політологічні читання (Харків: Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого, 24 квітня 2020 р.) - дистанційно; 

– «Scientific achievements of modern society»: 9th International scientific and practical 

conference. (Liverpool, United Kingdom. April 28–30, 2020); 

– «Modern science: problems and innovations»: The 2nd International scientific and practical 

conference. (Stockholm, Sweden. May 3–5, 2020);  

– «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»: VІІ 

Всеукраїнська наук.прак. конф. (м. Кам’янське, Дніпровський державний технічний 

університет, 24-25.06.2020) - дистанційно;  

– «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»: 

ХХІІ міжвузівська наукова конф-ція викладачів, молодих науковців і студентів (Харків: 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 1 грудня 2020 р.). 

9. Видавнича діяльність.  

Всього опубліковано – 11 наукових робіт, загал. обсягом – 9,9 друк.арк. 

Монографія, словник: 

– Правові проблеми розвитку державотворчих процесів в Україні: історичні та теоретичні 

аспекти: монографія. (Серія "Наукові доповіді", вип. 23). Харків: НДІ ДБМС, 2020. (10 

д.а.) [розділ Л.М. Герасіної «Проблеми державно-правової конфліктності в Україні: 

специфіка і європейський досвід врегулювання». - 1,0 друк.арк.]; 

– Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л.М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В.Л. 

Погрібна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2020. 984 с. (за авт. Л. Герасіної – 31 

стаття, обсяг – 5,0 друк.арк.). 

        9.2.  Статті: 

– Наративи міжнародної конфліктності – глобальна турбулентність або деструкції світової 

системи? Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія. Вип. 2 (45). Харків: Право, 2020. С. 8–24. (0,8 друк.арк.); 

– Превенція соціальної конфліктності: структурні, операційні та соціально-психологічні 

технології (Електр. ресурс). «Scientific achievements of modern society»: Abstracts of the 9th 

International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, Liverpool, United 

Kingdom, 2020. Pp. 430-441. 1175 p. (0,5 друк.арк., співав. Погрібна В.Л.).  URL: http://sci-

conf.com.ua ; 

– Практики і методи консенсуалізму в політиці та конфліктній медіації (Електр. ресурс). 

«Modern science: problems and innovations»: The 2nd International scientific and practical 

conference. SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 974 p. Pp. 682-689. (0,4 друк.арк.). URL: 

http://sci-conf.com.ua ;  

– «Злами світосистеми»: глобальні зрушення та гібрідні виклики. Вісник Національного 

юридичного унів-ту імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. Вип. 4 (47). Харків: Право, 

2020. (1,0 друк.арк., співав. Требін М.П.) 
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Тези: 

– Феномен лідерства у форматі організаційної структури університету. Університетсько-

шкільні кластери: світовий досвід та перспективи його адаптації в Україні: матеріали 

ХVІІІ Міжнародної науково-прак. конф. (Харків, 14.02. 2020 р. / МОНУ; Ін-т вищої освіти 

НАПедН України; ХГУ «Народна Українська академія»). Х.: Вид-во НУА, 2020. С. 43–47. 

(0,3 друк.арк.); 

– Антикорупційна політика в Євросоюзі: політико-правові аспекти. Україна і ЄС: політико-

правові перспективи інтеграції: збірник матеріалів ХХXІІІ Харківських політол. читань 

(Харків, 24.04. 2020 р.). Х.: Право, 2020. с. 7-11. (у співав.- 0,3 друк.арк.); 

– Конфлікт або діалог культур? Витоки і форми ціннісної конфронтації. Духовна культура 

України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого): тези допов. III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2020 р.) / [редкол.: 

А.П. Гетьман (голова), В.О. Лозовой, О.В. Уманець, О.А. Стасевська]. Харків : Право, 

2020. С. 9–12. (у співав.- 0,2 друк.арк.); 

– Контури майбутнього світу: тенденції розвитку сучасної цивілізації. Збірка статей і тез 

доповідей за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-прак. конф-ції  з міжнар. участю 

«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (м. 

Кам’янське, ДДТУ, 24-25 червня 2020 р). Кам’янське, 2020. С. 58-60. (у співавт.- 0,2 

друк.арк.); 

– Негативні прояви глобалізації як виклик для сучасних суспільств. «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»: Збір. матеріалів 

ХХІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів. (м. 

Харків, 1 грудня 2020 р.). Х.: Право, 2019. (у співавт.- 0,2 друк.арк.). 

 

10.  Член редакційних колегій наукових видань: 

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

Філософія, політологія, соціологія (фаховий, катег. В; Index Copernicus); 

♦ «Державне будівництво і місцеве самоврядування»: збірник наук. статей (фаховий, катег. 

В) – член Наукової ради збірника; 

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

університета імені В.Н. Каразіна за спец-тю 22.00.04 – «спеціальні та галузеві соціології». 

12. Надано відгуки на автореферати дисертацій: 

– Єременко Ю.В. «Самореалізація обдарованих учнів у сучасній Україні: основні чинники та 

ризики», подану на здобутя наук. ступеня канд. соціол. наук (22.00.04). /До звіту 2019 не 

ввійшло/; 

– Бавикіної В.М. «Політичний акціонізм у контексті теорії соціальної дії», подану на 

здобутя наук. ступеня канд. соціол. наук (22.00.01). 

19. Підготовлено до участі і публікації тези 11 студентів у ХХXІІІ Харківських політологічних 

читаннях «Україна та ЄС: політико-правові перспективи інтеграції» (Х.: НЮУ, 24.04. 2020); 

21 студента – до ХХІІ міжвуз. наукової конференії молодих науковців і студентів 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (Х.: 

НЮУ, 01.12. 2020).  

 

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

 

Затверджено на засіданні кафедри.  Протокол № 4  від   01.12.2020 р. 

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


