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1. Погрібна Вікторія Леонідівна 

2 Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та 

політології  

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

Політичні, соціологічні та психологічні механізми регулювання соціальних 

відносин в сучасному українському соціумі,  

2 друк.арк. 

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

Політичні, соціологічні та психологічні механізми регулювання соціальних 

відносин в сучасному українському соціумі, фактичний обсяг:  

5,1 друк.арк. 

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 «Аберантна поведінка як чинник формування електоральної 

культури українців», «Превенція соціальної конфліктності: структурні, 

операційні та соціально-психологічні технології», «Sovereignty as a form of 

Euroscepticism» загальним обсягом 1,9 друк.арк.; 24 статей в 

енциклопедичному словнику «Соціологія права» загальним обсягом 2,5 

друк.арк.; текстів та тез наукових доповідей «Електоральна пам’ять: природа 

та механізми формування», «Соціальні установки, стереотипи та 

упередження викладачів і студентів як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії у 

вищій школі», «Психологічні бар’єри у механізмі регулювання відносин в 

системі «студент-викладач» загальним обсягом 0,7 друк.арк.; текстів лекцій 

«Суспільство в соціально-політичному дискурсі» в рамках навчального курсу 

«Соціально-політичні студії», «Психологія вищої школи як галузь 

психології», «Професійна кар’єра та професійні деформації викладачів вищої 

школи» 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 політичні, 

соціологічні та психологічні механізми регулювання соціальних відносин в 

сучасному українському соціумі. 

 Аналіз феномену аберантної поведінки та його впливу на 

електоральну культуру українців дозволив довести, що спочатку аберації, 

залишаючись в приватній сфері, не продукують зміни в електоральній 

культурі, але з часом відхилення розповсюджуються, особливо коли 

більшість людей бачить, що порушники процвітають і стають «взірцем для 



наслідування» (Р. Мертон). При цьому відбувається інституціоналізація 

аберацій, яка зумовлюється їх регулярним характером, переходом 

відхилень з приватної сфери в суспільну, чітко налагодженою «соціальною 

механікою» відхилень, а також рідкістю покарань або символічністю 

санкцій за них, що призводить до двох протилежних наслідків: по-перше, 

активізації протестних настроїв і бажання змінити владу, по-друге, 

зниження електоральної активності населення, тобто відбувається 

перекодування електоральної пам’яті.  

 Дослідження проблеми превенції соціальної конфліктності 

показало, що воно пов’язано з оцінкою соціальних практик (технологій, 

процедур), які за змістом дій спрямовані на відвернення конфронтації та 

зіткнень. У сфері соціальних, політичних і міжнародних відносин 

домінують цілі з попередження конфлікту на початковій і пост-стадіях та 
запобігання насильницьким діям. Найбільш дієвими технологіями 

превенції конфліктів були визначені структурні, операційні та соціально-

психологічні, аналіз яких показав, що рішення проблеми реалізації цих 

технологій має комплексний характер і включає не тільки методи 

організаційно-управлінського та морально-етичного, але й соціально-

психологічного характеру. Останні є додатковими нормами регуляції 

поведінки конфліктних осіб, морально-етичними «обмежувачами», що 

підвищують рівень рефлексивної організації діяльності та поведінки, 

вибудовуючи стратегію і тактику превенції соціальної конфліктності. 

 Вивчення проблем суверенізму та євроскептицизму як прояву 

випадкової або глибоко вкоріненої опозиції до європейської інтеграції 

довело, що криза глобалізації, яку переживає сучасний світ, демонструє 

усталеність принципу державного суверенітету в міжнародних відносинах. 

Показано, що це не є неочікуваним, бо міжнародна кооперація завжди була 

хиткою, однак вона ще більш послабилася за останні п’ять років, що, 

зокрема, підтверджується виборами політичних лідерів у США та Великій 

Британії, які фактично сповідують суверенізм. В Україні ці суспільно-

політичні феномени досліджено значно менше, ніж в західній науці та 

практиці, тому були визначені основні причини та наслідки поширення 

євроскептицизму в масових настроях, що знайшло відображення в 

зростанні популярності політичних сил, які є явними та прихованими 

супротивниками європейського вектору України. 

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

 28.12.2019 р. Круглий стіл «Актуальні проблеми вищої юридичної 

освіти України», Інститут післядипломної освіти Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; м. Харків; 

 24.04.2020 р. ХХХІІ Харківські політологічні читання «Україна і ЄС: 

політико-правові перспективи інтеграції», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; м. Харків; 



 28-30.04.2020 р. Scientific achievements of modern society. Тhe 9th 

International scientific and practical conference. Liverpool, United 

Kingdom;  

 20-22.05.2020 р. Perspectives of world science and education. The 9th 

International scientific and practical conference. Osaka, Japan; 

 25-27.11.2020 р. World science: problems, prospects and innovations. Тhe 

3th Internation scientific and practical conference. Toronto. Canada; 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, обсяг, кількість друкованих аркушів: 

Статті: - 3 / 1,9 друк.арк. 

- Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. Превенція соціальної конфліктності: 

структурні, операційні та соціально-психологічні технології // Scientific 

achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific 

and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United 

Kingdom. 2020. Pp. 430-440. (0,5 друк.арк.) URL: http://sci-conf.com.ua. 

- Погрібна В.Л. Аберантна поведінка як чинник формування 

електоральної культури українців. Право і безпека. Науковий журнал. 

№3 (78), 2020. (0,8 друк.арк.) 

- Pohribna V. Sovereignty as a form of Euroscepticism // World science: 

problems, prospects and innovations. Abstracts of the 3th Internation 

scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto. Canada. 

2020. (0,6 друк.арк.) URL: https://sci-conf.com.ua 

Словники: - 2,5 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. 24 терміна, загальний обсяг (2,5 друк.арк.) 

Тези доповідей: - 3 / 0,7 д.а. 

- Погрібна В.Л. Електоральна пам’ять: природа та механізми формування 

// Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції: Зб. матеріалів 

ХХХІІІ Харків. політ. читань (м. Харків, 24 квітня 2020 р.). Харків: Право, 

2020. (0,2 друк.арк.) 

- Погрібна В.Л. Соціальні установки, стереотипи та упередження 

викладачів і студентів як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вищій 

школі // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 9th 

International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, 

Japan. 2020. Pp. 829-834. (0,3 друк.арк.) URL: https://sci-conf.com.ua 

- Погрібна В.Л. Психологічні бар’єри у механізмі регулювання відносин в 

системі «студент-викладач» // Інститут післядипломної освіти, 2020 р., (0,2 

друк.арк.) 

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

наукометричних базах даних: 

- Погрібна В.Л. Аберантна поведінка як чинник формування електоральної 

культури українців. Право і безпека. Науковий журнал. №3 (78), 2020.  

(0,8 друк.арк.) 

http://sci-conf.com.ua/
https://sci-conf.com.ua/III-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-8-10-noyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/III-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-8-10-noyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/


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. 

10. Членство у редакційних колегіях: 

- Вісник Національного університету „Юридична академія України імені 

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

Соціологія. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: 

- на кандидатську дисертацію Шломіна Олександра Юрійовича 

«Психологічні особливості професіогенезу працівників підрозділів 

превентивної діяльності національної поліції України», спеціальність 

19.00.06 – юридична психологія; захист відбувся 24 вересня 2020 р. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.04 в Харківському 

національному університеті внутрішніх справ. 

 

Доктор соц. н., проф.                                             В.Л.Погрібна   
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	 25-27.11.2020 р. World science: problems, prospects and innovations. Тhe 3th Internation scientific and practical conference. Toronto. Canada;

