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3. Тема і обсяг запланової річної науково-дослідної роботи: ”Соціальні проблеми сім′ї та шляхи їх 

вирішення в умовах побудови громадянського суспільства в Україні” 

0,75 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи: ”Соціальні проблеми сім′ї та шляхи 

їх вирішення в умовах побудови громадянського суспільства в Україні” 

6,24 друк.арк.  

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: результати НДР впроваджені в текстах  лекцій 

„Соціальні відхилення”, «Інститути суспільства» курсу «Соціально-політичні студії», в 2 тезах на 

конференціях, в 1 статті до наукового видання Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 визначено, що на сучасному етапі розвитку української держави виникає необхідність 

усвідомлення та переосмислення змін соціально-економічного, політичного, демографічного 

та духовного життя людей з метою винайдення шляхів для покращення умов 

функціонування родини; 

 зазначено, державна сімейна політика України перебуває на стадії формування і потребує 

ґрунтовних досліджень; вона розглядається як система заходів, спрямованих на усунення 

наслідків, а не причин, що перешкоджають повноцінному функціонуванню інституту сім’ї. 

4.3. Актуальність виконаної науково-дослідної роботи у рамках цільової комплексної програми:  

     Динамізм соціальних процесів у період побудови громадянського суспільства в Україні, 

кризова ситуація в багатьох сферах громадського життя, економічні, соціальні, екологічні та інші 

проблеми торкнулися у першу чергу сімей.  

Сьогодення української родини визначається низьким рівнем народжуваності, масовою 

однодітністю, нестабільністю шлюбів, високим рівнем розлучуваності та поширенням 

соціопатичних сімей, які не виконують свої обов’язки з утримання і виховання дітей, старінням 

населення, а також високим, порівняно з європейським, рівнем смертності та короткою тривалістю 

життя. Вивчення соціальних проблем сімей має як наукове, так і практичне значення. Воно повинно 

бути основою для удосконалювання соціальних відносин і інститутів громадянського суспільства. 

Соціально-економічні, соціально-психологічні та морально-етичні чинники, що зумовлюють 

проблеми функціонування сім’ї, потребують формування цілісної системи заходів, застосування 

комплексного підходу до їх розв’язання, що можливо лише на основі програмно-цільового 

методу. 

      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. 

8. Участь у науково-практичних конференціях: 

8.1.  ХХXІІІ Харків. політол. читання «Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції» (м. 

Харків, 24 квіт. 2020 р.); 

8.2.  ХХІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків, 1 груд. 2020 р.). 

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

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

 друкованої продукції  –4; (6,24  друк. арк.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних: 
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9.2.1.  Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. 

Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020.  

(5,14 друк.арк.) 

9.2.2. наукові статті в наукових журналах та збірниках: 

 Воднік В.Д. Роль  референдумів  у  здійсненні  влади. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін.  Х. : Право, 

2020. №  2(45).С. 133-142.(0,5 друк. арк.) 

9.2.3. тези доповідей  та наукових повідомлень на конференціях : 

Воднік В.Д. Формування іміджу держави в контексті національної безпеки України в умовах 

євроінтеграції. Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції: зб.матеріалів ХХХІІІ 

Харків. Політол. читань  (м.Харків, 24 квіт.  2020 р.). Харків : Право, 2020. С.55-58. (0,3 друк.арк.); 

Воднік В.Д.  Проблеми  сім'ї  в сучасній Україні та шляхи їх вирішення. Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб.матеріалів ХХІІ  Всеукр. наук. 

конф. викладачів, молодих науковців і студентів (м.Харків, 1 грудня 2020 р.). Харків : Право, 

2020.(0,3 друк.арк.)  

  

             Кандидат філософських наук, доцент                                    В.Д. Воднік     

                                                                    

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