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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

 

1.1. Науковий напрямок дослідження звітного року: «Філософські, 

соціально-правові, культурологічні проблеми розвитку суспільства». Цільова 

комплексна програма «Соціолого-правові та політологічні аспекти 

дослідження соціальної реальності », № 0111u000964. 

   1.2. Штатний склад кафедри. У звітному році дослідження з 

цільової комплексної програми проводили 10 викладачів кафедри: доктори 

наук, професори: Требін М.П., Герасіна Л.М., Клімова Г.П., Панфілов О.Ю., 

Погрібна В.Л., Поліщук І.О., кандидати наук, доценти: Воднік В.Д., 

Волянська О.В., Підкуркова І.В., Сахань О.М.,  

 

 

1. Требін М.П.,  д.ф.н., професор, завідуючий кафедрою ( 1 ставка). 

Теоретико-методологічне дослідження визначення шляхів мінімізації 

насилля у сучасному світі, 

2,0 друк. арк. 

Опубліковано: 10,1 друк. арк. 

 

Енциклопедичний словник – 1 / 7,0  др. 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. (36 статей, 7 друк. арк.); 

 

Статті – 5 / 2,4 др. арк.: 

1. Історія української соціологічної думки: навчальна біографічна 

енциклопедія / За наук. ред. В.М. Пічі [В.М. Онищук, Ю.Ф. Пачковський, 

Н.М. Цимбалюк та ін.]. Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. 336 с. (Авт.: 

С. 133-135, 157-160, 0,5 друк. арк.); 

2. Требін М.П., Панфілов О.Ю. Постмодернізм як методологія сучасних 

смислових війн. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. 

Харків: Право, 2020. Вип. 1 (44). С. 53-65. (0,5 друк. арк.); 

3. Trebin M.P. Biological terrorism: preparing the essence. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 2 

(45). С. 116-129. (0,8 друк. арк.); 

4. Требін М.П., Герасіна Л.М. «Злами світосистеми»: глобальні зрушення та 

гібрідні виклики. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, політологія, соціологія. Харків: 

Право, 2020. Вип. 4 (47). (0,5 друк. арк.); 

5. Требін М.П. Кримінальна держава як загроза існуванню сучасної 

цивілізації. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики 
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сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М.А. Козловець, Н.М. Ковтун, 

О.В. Чаплінська [та ін.]. Київ: КВІЦ, 2020. С. 92-94. (0,1 друк. арк.); 

 

 

2. Герасіна Л.М., д.соц.н., професор ( 1 ставка) 

«Особливості соціально-політичних процесів у 1-й чверті ХХI ст.», 

1,5 друк.арк. 

Опубліковано:  9,9 друк. арк.,  

 

Монографії - 1 / 1,0  др. арк. 

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.]; 

 

Енциклопедичний словник – 1 / 5,0 др. 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, 5,0 друк. арк.); 

 

Статті – 4/ 2,7 друк.арк 

1. 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.); 

2. 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 ; 

3. 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 ;  

4. «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.) 

 

 
 

http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
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3. Клімова Г.П., д.ф.н., професор (0,5 ставки) 

«Забезпечення якості вищої освіти України в сучасних умовах», 

1,5 друк.арк 

Опубліковано: 4,45  друк. арк.  

 

Енциклопедичний словник – 1 / 5,0 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.Г.Клімово - 6 статей, 1,0 друк. арк.); 

 

Статті – 3/ 1,75 друк.арк 

1. Клімова Г.П . Трансфер  знань як найважливіша функція дослідницьких 

університетів. Право та інноваційне суспільство. 2020.  № 1 (14). С. 53-60.  

(0,5 друк.арк) 

2. Клімова Г.П. Феномен політичної  культури : теоретико-методологичний 

дискурс. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Політологія.  2020. № 2. С.56-71. 

a. (0,5 друк.арк.) 

 

3. Клімова Г.П. Європейська система забезпечення якості вищої освіти та її 

імплементація в Україні  - Liber Amicorum В’чеслав  Комаров /упоряд. 

Т.Комарова; за ред.. Т.Комарової. – Харків: Право, 2020. – с. 958-970.  

(0,75 друк.арк.) 

 

4. Панфілов  О.Ю., д.ф.н., професор ( 0,75 ставки) 

«Актуальні проблеми сучасного українського суспільства», «Актуальні 

проблеми вищої військової освіти України»,  

10,0 друк. арк. 

Опубліковано: 12,9  друк. арк.  

 

Монографії - 1 / 2,0  др. арк. 

Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах. 

Монографія / за заг. ред. проф. О.Ю. Панфілова. Харків : ХІФ КНТЕУ, 2020. 

284 с. (2 друк.арк.). 

 

Статті – 3/ 2,1 друк.арк 

 

1. Панфілов О.Ю., Савченко О.О. Парадигмальний вимір сучасного 

освітнього простору. Вісник Національного юридичного  університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та 

ін. Харків.: Право, 2020. Вип. 3 (46). С. 220-234.  (0,7 друк.арк.). 

2. Панфілов О.Ю., Требін М.П. Постмодернізм як методологія сучасних 

смислових війн. Вісник Національного юридичного  університету імені 
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Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. 

Харків: Право , 2020. Вип.1 (44). С. 53-65. (0,7 друк.арк.) 

3. Копилов В.О., Панфілов О.Ю. Аксіологічне осмислення освітнього 

процесу. Гуманітарний часопис. 2019, Вип. 4. С.6-16. (0,7 друк.арк.) 

 

Підручники – 1/  5,0 друк.арк. 

Основи військово-соціологічних, соціально-психологічних та 

психологічних досліджень у Збройних Силах України. Підручник /Ю. 

Калагін, А. Бабіч, О. Панфілов, Г. Фініні. Харків: ХНУПС, 2020. 184 с. 

(5  друк.арк). 

 

Навчальні посібники - 2/ 3,5  друк.арк. 

4. Воєнна політологія. Навчальний посібник/ О. Громико, Р. 

Михайловський та ін. ; за заг. Ред. О.В. Громика, Р.А. Михайловського. 

Харків: ХНУПС, 2020. 247 с. (1,5 друк.арк.). 

5. Релігієзнавство: Основи релігійних вчень. Навчальний посібник / О.Ю. 

Панфілов, Р.В. Гула, П.В. Квіткін та ін. Харків: ХНУПС, 2020. 220 с.  

(2 друк.арк.). 

 

5. Погрібна В.Л., д.соц.н., професор  (1ставка) 

 

Політичні, соціологічні та психологічні механізми регулювання 

соціальних відносин в сучасному українському соціумі,  

2,0 друк.арк. 

Опубліковано: 5,1 друк. арк. 

 

Енциклопедичний словник – 1 / 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. (за авт. В. Погрібної - 24 статті, 2,5 друк. арк.); 
 

Статті  - 3 / 1,9 друк.арк. 

1. 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. 

2. Погрібна В.Л. Аберантна поведінка як чинник формування 

електоральної культури українців. Право і безпека. Науковий журнал. 

№3 (78), 2020. (0,8 друк.арк.) 

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

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

http://sci-conf.com.ua/
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scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto. Canada. 

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

 

6. Поліщук І.О.,  д.політ.н., професор (0,75 ставка) 

«Виборчі технології в електоральному процесі України», 

2,0 друк.арк. 

Опубліковано:  3.9 друк. арк. 

 

Монографії - 1 / 2,0  др. арк. 

Історичний громадоцентризм української ментальності як підгрунтя 

дієспроможності регіональних територіальних громад // Територіальна 

громада: засоби забезпечення спроможності: монографія / Ю. О. Куц, В. В. 

Мамонова, С. В. Газарян, В. В. Наконечний та ін.; за заг. ред. Ю. О. Куца. 

Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. 476 с. С. 351-370 (2 друк. арк.)  

 

Статті  - 2 / 1,5 друк.арк. 

1. Народний Рух України: причини виникнення та наслідки діяльності. Acta 

De Historia & Politica: Saeculum XXI.2020. № 1. С. 58-71. 

URL: https://ahpsxxi.org/index.php/journal/article/view/10. (1 друк.арк.) 

2. ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ. Політичне життя.  2020. Вип. 2 . 

С. 48-54. URL: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8

%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D1%8B/Downloads/8842-17752-1-SM.pdf (0,5 друк.арк.). 

7.Воднік В.Д., к.ф.н., доцент  ( 0,5 ставки) 

«Соціальні проблеми сім′ї та шляхи їх вирішення в умовах побудови 

громадянського суспільства в Україні” 

 0,75 друк.арк. 

Опубліковано: 6,24 друк. арк.   

 

Енциклопедичний словник – 1 / 5,14 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. В. Воднік - 29 статті, 5,14 друк. арк.) 

 

Статті  - 1 / 0.5 друк.арк. 

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.).  

    

https://sci-conf.com.ua/III-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-8-10-noyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
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8. Волянська О.В., к.соц.н., доцент ( 0,75 ставки) 

“Аналіз методик соціологічного дослідження корупції у ВНЗ ”, 

 1,25 друк.арк. 

Опубліковано:  2,0 друк. арк. 

 

Енциклопедичний словник – 1 / 0,5 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. (за авт.О. Волянської - 4 статті, 0,5 друк. арк.) 

 

Статті  - 2 / 1,0  друк.арк. 

1. Волянська О.В. Довіра до публічної влади та чинники, що її 

зумовлюють в надзвичайних ситуаціях // Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого Серія: Політологія / 

редкол.: А.П.Гетьман та ін.. – Харків: Право, 2020. – №2 (45). – 167-

181. (0,6 друк.арк.) 

2. Volianskа O. V., Pidkurkova I. V. Peculiarities of interaction of courts and 

media in the conditions of democracy. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. Харків: 

Право, 2020. №4 (47). (0,8/ авт.0,4 друк.арк.) 

Аналітичний звіт -  0,5 друк.арк. 

Довіра до суду аналітичний звіт за результатами розробки та апробації 

стандартної методики оцінки рівня довіри до суду/ Програма USAID 

“Нове правосуддя”, Інститут прикладних гуманітарних досліджень 

ІПГД, 2019. – 60с.(0,5 друк.арк) 

 

9. Підкуркова І.В., к.соц.н., доцент  (1 ставка) 

«Проблема функціонування судових інститутів (соціологічний аспект)»,  

1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 1,5 друк. арк.,   

 

Енциклопедичний словник – 1 / 0,1 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. І. Підкуркова - 3 статті, 0,1 друк. арк.) 

 

Статті  -  5 / 1,4  друк.арк. 

1. Підкуркова І.В. Дослідження лонгітюдне. Соціологія права: 

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

Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2020. (0,1 

друк. арк.) 

2. Підкуркова І.В. Дослідження польове. Соціологія права: 

енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. 
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Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2020. (0,1 

друк. арк.) 

3. Підкуркова І.В. Моніторинг соціологічний. Соціологія права: 

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

Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2020. (0,1 

друк. арк.) 

4. Підкуркова І.В., Гой А.В. Феномен української діаспори: проблема 

збереження етнічної ідентичності та розвитку. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. 

Харків: Право, 2020. Вип. 2 (45). С. 181-192. (0,8 др.арк./ авт.- 0,7 

друк.авт.) 
5. Volianskа O. V., Pidkurkova I. V. Peculiarities of interaction of courts and 

media in the conditions of democracy. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. Харків: Право, 

2020. Вип.4 (47). (0,8 др.арк./ авт.- 0,4друк.авт.) 

 

9. Сахань О.М., к.соц.н., доцент (0,5 ставки) 

«Українська влада в умовах деструктивних викликів сучасності»  

0,75 друк. арк.                                                                                                                       

Опубліковано:  4,06 друк. арк.,   

 

Енциклопедичний словник – 1 / 2,6  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. О. Сахань - 25 статей, 2,6 друк. арк.) 

 

Статті  - 1  /  0,98 друк.арк. 

1. Sakhan O. M. Peculiarities of corruption combating in authorities of 

Ukraine in conditions of modern socio-political realities. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020.  

№2(45). С.193-208. (0,98 др. арк.). 
                  

                                                                                                       

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

Всі викладачі кафедри виконали НДР за 2020 рік у повному обсязі.  

 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням 

суми договору. -  0 

 

 1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

У сучасних  умовах проходить суттєва  актуалізація проблеми  якості  

вищої  освіти.  В рамках Болонського процесу забезпечення якості вищої 
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освіти декларується як найважливіший орієнтир  політики  європейських 

держав у сфері освіти. В програмних документах країн-учасниць 

Болонського процесу зауважено, що діяльність в галузі вищої освіти в 

умовах змін, що відбуваються в світі, повинна здійснюватися під трьома 

девізами, які зумовлюють її роль і функції в соціальному розвитку: 

відповідність вимогам сучасності,  інтернаціоналізація, а також якість.  

Якість – найголовніша умова для довіри, релевантності, мобільності  і 

привабливості  вищої освіти в Україні. (Клімова Г.П.). 

Досліджено різноманітні дискурси соціально-гуманітарної сфери 

України у філософському, соціологічному політологічному, 

культурологічному аспектах;  

 проаналізовано особливості сучасного українського суспільства, 

національної ідеї як чинника духовної консолідації української держави;  

розкрито проблеми української освіти  та сучасних мовленевих 

практик в Україні. (Панфілов О.Ю.) 

Необхідність модернізації політико-правового життя України 

зумовлює пошук адекватних наукових рецептів розв’язання актуальних, 

домінантних проблем, серед яких чільне місце належить виборчим 

технологіям, які виступають визначальними індикаторами соціальної 

динаміки.  Визначення основних характеристик та тенденцій розвитку 

сучасних виборчих технологій надає можливість віднайти найбільш 

ефективні засоби впливу на соціальні трансформації з метою забезпечення 

необхідної ментальної підтримки комплексу реформ, які проводяться в 

Україні. (Поліщук І.О.) 

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 
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процеси, що мають виняткове значення для майбутнього розвитку 

суспільства. (Воднік В.Д.) 

Проаналізовано чинники, що відповідають за довіру до органів 

публічної влади в надзвичайних ситуаціях; встановлено механізм 

соціального контролю за діяльністю суду з боку громадськості за 

посередництва засобів масової інформації; проаналізовано умови та 

напрямки ефективної співпраці судового інституту та ЗМІ; виявлено 

переваги та недоліки в стандартній оцінці рівня довіри до суду в 

національних дослідженнях. (Волянська О.В, Підкуркова І.В.) 

 

1.6.Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. - 0 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

Досліджено визначення шляхів мінімізації насилля у сучасному світі: 

систематизовано основні підходи до пояснення феномену насилля в 

сучасному світі; 

досліджено концептуальні засади та методологію визначення шляхів 

мінімізації насилля в світі, що глобалізується; 

розкрито  проблеми протидії насиллю як в сучасному світі, так і в 

Україні; 

визначено основні шляхи мінімізації насилля в сучасному світі; 

доведено, що транскультурація є найефективнішим засобом у 

формуванні толерантного ставлення до проблем сучасного суспільства. 

(Требін М.П.). 

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, 
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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. (Герасіна Л.М.). 

Не дивлячись на те, що в науковій літературі знайшло широке 

відображення осмислення поняття якості вищої освіти (В. Андрущенко, І. 

Бех, К. Гнезділова, О. Демченко, В. Зінченко, М. Кисіль, К. Корсак, О. 

Левченко, В. Луговий, П. Саух, Ж. Таланова, И. Тализіна, А. Токман, М. 

Степко, Є. Шульгін, С. Цимбалюк, Я. Яхніна та ін.), все ж залишаються 

дискусійними питання проте, що вважати якістю вищої освіти, яка її сутність  

та  які умови  її забезпечення. Особливу увагу приділено дослідженню  

сутності поняття «якість вищої освіти»,  розгляду сучасних стандартів  якості  

вищої  освіти в європейському освітньому просторі, аналізу освітньої 

політики  країн-учасниць Болонського процесу  щодо механізмів 

забезпечення якості вищої освіти в Україні (Клімова Г.П.) 

Наукова новизна даного дослідження полягає у комплексному 

вивченні феномену виборчих технологій на основі узагальнення науково-

теоретичного доробку західних і вітчизняних вчених, використання широкої 

емпіричної бази, соціологічних досліджень за 2020 р. (Поліщук І.О.) 

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» 
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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. (Погрібна В.Л.) 

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. (Воднік 

В.Д.). 

Набуло подальший розвиток положення про те, що в умовах 

деструктивних викликів сучасності діяльність держаних органів влади не 

відповідає запитам суспільства. Це загрожує реалізації принципів 
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верховенства права і соціальної справедливості, призводять до руйнування 

основ правопорядку і різко послаблює усі державні інститути, знижує довіру 

суспільства до влади, веде його до деградації, формуючи у громадян 

«подвійні стандарти» моралі і поведінки,  підриває основи демократії та 

порушує права людини, завдаючи серйозної шкоди іміджу і престижу 

України на міжнародній арені;  

визначено, що в умовах сьогодення особливо гостро постало питання 

боротьби з корупцією в нашій країні. Кількість та обсяги посадових 

зловживань та незаконного збагачення можновладців зростає, а більшість 

населення стає біднішою. Відбувається   інституціоналізація   численних   

форм   корупції,   які «вживлюються»  в  уже  усталену  і  традиційну мережу 

політичних утворень українського суспільства. Влада несистемних політиків 

проігнорувала більшість рекомендацій Transparency International щодо 

зменшення корупційного впливу на суспільні відносини і звела боротьбу з 

корупцією нанівець;  

доведено, що діючій владі не вистачає політичної волі і підтримки з 

боку суспільства та активності громадян, зацікавлених у подоланні корупції 

як одного з найпотужніших деструктивний викликів сучасності. Імітація 

владою діяльності щодо покращення ситуації по усіх сферах життєдіяльності 

суспільства закріплює проблему певної невідповідності між декларуванням 

державними службовцями та посадовцями своїх намірів і реальним станом 

речей. Тому результативність функціонування політичної влади в Україні не 

веде до зниження рівня корупції до мінімального і до створення атмосфери 

неприйняття будь-яких корупційних проявів та відносин, що вже призвело до 

втрати позицій нашої держави на міжнародній арені і відштовхнуло західних 

партнерів України.(Сахань О.М.) 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. а) участь в законотворчій діяльності: 

2.2. участь кафедри в розробці та обговорення проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України, робота науковців кафедри у якості 

наукових консультантів та ін. -0 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін. –0 

2.4.Перелічити відповіді на запити Верховного Суду України та 

викладачів, які їх готували – 0 

2.5.Перелічити відповідні запити Конституційного суду України ( з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували 

Верховного Суду України – 0 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації 

наукових досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих 

столів, наукових конференцій (перелік): 

Кафедра провела: 
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– 24 квітня 2020 р. Всеукраїнська науково-теоретична конференція, 

«Політико-правова культура українського народу в контексті  модерного 

державотворення» (ХХХІІІ Харківські політологічні читання) 

- 1 грудня 2020 р. Двадцять другу Всеукраїнську наукову конференцію 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього».   

2.7. участь викладачів у науково-практичних конференціях: 

( вказати повну назву конференції та викладачів, які взяли участь, спочатку 

виділити міжнародні) 

 

Таблиця № 1. 
№ 

п

/п 

Термін проведення конференції,  

назва, місто 

Кількість 

викладачів 

кафедри, які 

взяли участь 

Міжнародні: 

1.  XVI міжнародна наукова конференція Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба "Новітні 

технології – для захисту повітряного простору" (15 – 16 квітня 2020 

року, Харків) 

 

1 

2.  Міжнародний круглий стіл «Україна у сучасних міжнародних 

відносинах: інформаційно-комунікативні аспекти»  (05 лютого 2020 

р.,  м. Чернівці)  

 

1 

3.  ІV Міжнародна науково-практична конференція  «Україна і світ: 

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних 

відносин» (08 квітня 2020 р., м.Київ) 

 

1 

4.  Міжнародна наукова онлайн-конференція «Центрально- та 

Південно-Східна Європа після холодної війни: політичні, соціально-

економічні та соціокультурні трансформації (до 30-річчя «Паризької 

хартії для нової Європи»).( 19-20 листопада 2020 р., м. Харків) 

 

1 

5.  IV Міжнародна наукова конференція Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: 

гуманітарний аспект» ( 21-22 травня 2020 року, Харків) 

1 

6.  «Modern science: problems and innovations»: The 2nd International 

scientific and practical conference. (Stockholm, Sweden. May 3–5, 

2020);  

 

1 

7.  Perspectives of world science and education. The 9th International 

scientific and practical conference. Osaka, Japan; (20-22 травня 2020 р.) 

1 

8.  World science: problems, prospects and innovations. Тhe 3th Internation 

scientific and practical conference. Toronto. Canada; (25-27 листопад 

2020 р.) 

1 

9.  «Scientific achievements of modern society»: 9th International scientific 

and practical conference. (Liverpool, United Kingdom. April 28–30, 

2020) 

2 

10.  Міжнарод. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми розвитку права та 1 
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економіки в інноваційному суспільстві». (Велико-Тирново, Болгарія, 

20 березня 2020 р.).    Велико-Тирново (Болгарія). 2020.    

11.  V Міжнародої наук.-практ. конф. «Реформування правової системи в 

контексті євроінтеграційних процесів». ( Суми, 21-22 травня 2020 р.).  

Суми:. Навчально-науковий інститут права Сумського державного 

університету, 2020.  

1 

12.  «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.); 

1 

13.  XVІII міжнародної наук.-практ. конф. «Університетсько-шкільні 

кластери. Світовий досвід та перспективи його адаптації в Україні» ( 

Харків, 14 лютий, 2020 р.). Харків:  Изд-во НУА, 2020.    

1 

 

Всеукраїнські: 

14.  Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного 

державотворення» (ХХXІІІ Харківські політологічні читання) 

(24 квіт. 2020 р., м. Харків). 

10 

15.  ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Урбаністичні 

студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (25 вересня  2020 р., 

м. Дніпро). 

1 

16.  ХХІІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (1 грудня 2020 р., м. 

Харків). 

10 

17.  VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: 

проблеми та перспективи» (м. Кам’янське, 24-25 червня 2020 року); 

2 

18.  III Всеукр. наук.-практ. конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого)» (м. Харків, 16 

квіт. 2020 р.); 

 

2 

19.  Науково-практична конференція «Становлення громадянської 

позиції та національної свідомості, як запорука формування 

життєвої компетентності майбутнього фахівця» (19 березня 2020 р., 

м. Харків)  

 

1 

20.  V Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-

інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і 

перспективи». м. Полтава, 25 листопада 2020 р. 

1 

21.  Науково-практична конференція «Актуальні проблеми морально-

психологічного забезпечення службово-бойової діяльності 

Національної гвардії України: Службово-бойова діяльність 

Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та 

перспективи. (2 квітня 20 р., м. Харків) 

1 

22.  Всеукраїнської наук.-практ. конф. ХХХШ Харківські політологічні 

читання. «Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції». 

(Харків, квітень, 2020 р.).  Харків: Право.2020.     

 

1 
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 V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ідентичності та 

політичні інститути»  (253 квітня 2020 р., м. Ніжин). 

1 

23.   XXІI Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (1 грудня 2020 р) Харків: 

НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2020 

1 

2  

Інші види конференцій: 

 

24.  «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти»: круглий стіл у 

Школі професійної майстерності Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого (28 грудня 2019 р.); 

 

5 

25.   Круглий стіл «Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення».(Харків, 5 червня 2020 р.). Харків: НДІ ПЗІР НАПрН 

України. 2020. 

1 

26.  Інтернет-конференція «Сучасні проблеми розвитку права та 

економіки в інноваційному суспільстві» (Харків, 20 березня 2020 р ).   

Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України,  2020 

1 

27.  Круглий стіл «Професійне становлення викладача  вищої школи як 

інноваційної особистості. Стратегїї розвитку  харківської  областї  на 

період 2021-2027 років:.  Харьков 2020: НДІ ПЗІР НАПрН України 

(Харків, лютий 2020 р.). 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях ( вказати країну, місто,повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь)  -  

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

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

(Герасіна Л.М.) 

Scientific achievements of modern society. Тhe 9th International scientific 

and practical conference. Liverpool, United Kingdom; (28-30 квітня2020 р.) 

(Герасіна Л.М., Погрібна В.Л.) 

World science: problems, prospects and innovations. Тhe 3th Internation 

scientific and practical conference. Toronto. Canada; (25-27 листопад 2020 р.) 

( Погрібна В.Л.) 

Perspectives of world science and education. The 9th International 

scientific and practical conference. Osaka, Japan; (20-22 травня 2020 р.) ( 

Погрібна В.Л.) 

Міжнарод. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми розвитку права та 

економіки в інноваційному суспільстві». (Велико-Тирново, Болгарія, 20 

березня 2020 р.). (Клімова Г.П.)  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТИ КАФЕДРИ 

 

У звітному 2020 році кафедрою опубліковано: 221 робіт, загальним 

обсягом 61,75 друк. арк.  

 



17 

 

3.1. а) Список опублікованих за звітній період монографій (автор, 

назва, обсяг в друк. арк..) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою 

університету ( номер протоколу, дату) 

 

 монографії  -  3,  загальний обсяг – 5,0 друк. арк. : 

 
Монографії - 3 / 5,0 друк. арк. 

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.]; 

Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах. Монографія / 

за заг. ред. проф. О.Ю. Панфілова. Харків : ХІФ КНТЕУ, 2020. 284 с. (2,0  

друк.арк.). 

Історичний громадоцентризм української ментальності як підгрунтя 

дієспроможності регіональних територіальних громад/І.О.Поліщук/ 

Територіальна громада: засоби забезпечення спроможності: монографія / 

Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, С. В. Газарян, В. В. Наконечний та ін.; за заг. 

ред. Ю. О. Куца. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. 476 с. С. 

351-370 (2,0 друк. арк.).  

   

3.2.Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 

обсяг в друк. ар.) -1/5 друк.арк. 

Основи військово-соціологічних, соціально-психологічних та 

психологічних досліджень у Збройних Силах України. Підручник /Ю. 

Калагін, А. Бабіч, О. Панфілов, Г. Фініні. Харків: ХНУПС, 2020. 184 с. 

(5  друк.арк). 

 

3.3 Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(автор, назва, обсяг в друк. ар.)  - 2 /  3,5  друк. арк. 

Воєнна політологія. Навчальний посібник / О. Громико, Р. Михайловський 

та ін. ; за заг. Ред. О.В. Громика, Р.А. Михайловського. Харків: ХНУПС, 

2020. 247 с. (1,5 друк.арк.). 

 

Релігієзнавство: Основи релігійних вчень. Навчальний посібник / О.Ю. 

Панфілов, Р.В. Гула, П.В. Квіткін та ін. Харків: ХНУПС, 2020. 220 с. (2 

друк.арк.). 

 

3.4.Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 

 

загальна кількість  -183 , загальний обсяг –  40,07 друк. арк., з них: 

До складової частини результатів НДР-2020 увійшли  158 статей   
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Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л.М. Герасіна, О.Ю. 

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

(загальним обсягом  24,04  друк. арк.)   

 

3.4.1. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 
(одиниць/ друк. арк.)  та навести перелік - 0 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних ( окрім Web of 

Science) (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:- 25 / 16,03 друк. 

арк.  
1.Требін М.П., Панфілов О.Ю. Постмодернізм як методологія сучасних 

смислових війн. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: 

Право, 2020. Вип. 1 (44). С. 53-65. (0,5 друк. арк.); 

2.Trebin M.P. Biological terrorism: preparing the essence. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 2 (45). С. 116-129. (0,8 

друк. арк.); 

3,Требін М.П., Герасіна Л.М. «Злами світосистеми»: глобальні зрушення та 

гібрідні виклики. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, політологія, соціологія. Харків: Право, 

2020. Вип. 4 (47). (0,5 друк. арк.); 

4,Требін М.П. Кримінальна держава як загроза існуванню сучасної 

цивілізації. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики 

сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М.А. Козловець, Н.М. Ковтун, 

О.В. Чаплінська [та ін.]. Київ: КВІЦ, 2020. С. 92-94. (0,1 друк. арк.); 

5.Історія української соціологічної думки: навчальна біографічна 

енциклопедія / За наук. ред. В.М. Пічі [В.М. Онищук, Ю.Ф. Пачковський, 

Н.М. Цимбалюк та ін.]. Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. 336 с. (Авт.: 

С. 133-135, 157-160, 0,5 друк. арк.); 

6.Народний Рух України: причини виникнення та наслідки діяльності. Acta 

De Historia & Politica: Saeculum XXI.2020. № 1. С. 58-71. 

URL: https://ahpsxxi.org/index.php/journal/article/view/10.  (1 друк.арк.) 

7.ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ. Політичне життя.  2020. Вип. 2 . 

С. 48-54. URL: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%

20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%

82%D1%8B/Downloads/8842-17752-1-SM.pdf (0,5 друк.арк.) 

8.Панфілов О.Ю., Савченко О.О. Парадигмальний вимір сучасного 

освітнього простору. Вісник Національного юридичного  університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків.: 

Право, 2020. Вип. 3 (46). С. 220-234.  (0,7 друк.арк.)  

9.Панфілов О.Ю., Требін М.П. Постмодернізм як методологія сучасних 

смислових війн. Вісник Національного юридичного  університету імені 
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Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків: 

Право , 2020. Вип.1 (44). С. 53-65. (0,7 друк.арк.)  

10.Копилов В.О., Панфілов О.Ю. Аксіологічне осмислення освітнього 

процесу. Гуманітарний часопис. 2019, № 4. С.6-16. (0,7 друк.арк.)  

11. Клімова Г.П . Трансфер  знань як найважливіша функція дослідницьких 

університетів. Право та інноваційне суспільство. 2020.  № 1 (14). С. 53-60.  

(0,5 друк.арк) 

12.Клімова Г.П. Феномен політичної  культури : теоретико-методологичний 

дискурс. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Політологія.  2020. № 2. С.56-71. 

 (0,5 друк.арк.) 

13.Клімова Г.П. Європейська система забезпечення якості вищої освіти та 

її імплементація в Україні  - Liber Amicorum В’чеслав  Комаров /упоряд. 

Т.Комарова; за ред.. Т.Комарової. – Харків: Право, 2020. – с. 958-970.  

(0,75 друк.арк.) 

14.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. 

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

культури українців. Право і безпека. Науковий журнал. №3 (78), 2020. (0,8 

друк.арк.) 

16.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 

17.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.); 

18.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 ; 

19.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 ;  

20.«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.) 

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/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
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21.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.) 

22.Волянська О.В. Довіра до публічної влади та чинники, що її зумовлюють в 

надзвичайних ситуаціях // Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Серія: Політологія / редкол.: А.П.Гетьман та ін.. – 

Харків: Право, 2020. – №2 (45). – 167-181. (0,6 друк.арк) 

23.Volianskа O. V., Pidkurkova I. V. Peculiarities of interaction of courts and 

media in the conditions of democracy. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. Харків: Право, 

2020. №4 (47). (0,8 др.арк./ 0,4 авт.) 

24.Підкуркова І.В., Гой А.В. Феномен української діаспори: проблема 

збереження етнічної ідентичності та розвитку. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. 

Харків: Право, 2020. Вип. 2 (45). С. 181-192. (0,8 др.арк./ 0,7 авт.) 

25.Sakhan O. M. Peculiarities of corruption combating in authorities of Ukraine in 

conditions of modern socio-political realities. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. 

Гетьман та ін. Харків: Право, 2020.  №2(45). С.193-208. (0,98 др. арк.). 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science): - 0 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкованої  

продукції 

Моногра

фії 

Наукові 

статті в наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на конферен-

ціях 

Підручник

и та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

Міністерст

ва освіти 

Підручники 

і навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН  

Збірники 

нормативної 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

1 2 3 4 5 6 8 9 

221/61,75 3/5,0 183/40,07 32/8,18 - 3/8,5 - - 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували 

жодної наукової роботи, викласти причини відсутності публікації 

 На кафедрі відсутні викладачі, які не мають жодної наукової роботи за 

рік. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ  ЗВ’ЯЗКІВ 

 

Творчі зв’язки з практичними органами та іншими вищими 

навчальними закладами: 

 

4.1.Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву 

заходу та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в 

Інститутах підвищення кваліфікації). 



21 

 

4.2. кафедра не проводила узагальнення практики в 2020 році.  

4.3.Переличити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади) -0 

4.4. Охарактеризувати іншу консультативну діяльність кафедри: 

1.  Волянська О.В. Експерт-соціолог у проектах USAID «Нове правосуддя» 

2. Волянська О.В. ОБСЄ експерт з соціології в проекті «Підтримка 

діагностики, моніторингу та переслідування корупції в Україні». 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. наукові школи – 0 

5.2. науковий ступінь мають всі викладачі кафедри 

 

5.3. Підготовка  відгуків на дисертації:  

 докторські -0 

кандидатські -0 

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські ( 

окремо кількісні показники):  докторські - 0 ; кандидатські – 4 

 

-докторські:  0 

-кандидатські: - 4 

Панфілов О.Ю. відгук на автореферат дисертації  Гірліної Наталії Юріївни 

на тему «Соціально-філософський аналіз медіакультурного простору 

соціалізації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та 

філософія історії. 

Погрібна В.Л. відгук  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. 

Герасіна Л.М. відгук на  автореферат 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/; 

Герасіна Л. М. відгук на  автореферат Бавикіної В.М. «Політичний акціонізм 

у контексті теорії соціальної дії», подану на здобутя наук. ступеня канд. 

соціол. наук (22.00.01) 

 

Опонентами виступили: 

- докторські  -1 
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- Поліщук І.О. виступив опонентом. дисертації «Взаємовідносини 

влади та опозиції в контексті демократизації політичних систем» 

В.В.Бусленка, поданої на здобуття дисертації на здобуття вченого 

ступеня доктора політичних наук 23.00.02 – «політичні інститути і 

процеси».(Вінниця) 

 

- кандидатські:- 0 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ - 0 

  

6.1. всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації; 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. На кафедрі працювали наукові гуртки ( науковий керівниками яких 

були викладачі кафедри. Було сформовано 10 проблемних груп, в яких взяло 

участь 235 студентів. Кожен викладач, персонально працюючи над своїми 

науковими темами, керував проблемною групою студентів, які брали участь 

у відпрацюванні окремих напрямків даних наукових проблем, таких як : 

проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України, політичні 

технології, політико-правові деструкції влади, політико-правові перспективи 

Європейської інтеграції  тощо. 

 

7.2. Наявність публікацій студентів: 

Всього за рік надруковано 235 публікацій студентів (24,6 друк. арк.) 

 

1.3. кількість наукових статей та тез, надрукованих 

студентами у співавторстві з викладачами  

( одиниць –2  / 0,1 друк. арк.) 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Членами редакційних колегій є: 

- Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія. (Требін М.П.– заст. голови; Герасіна Л.М., КлімоваГ.П., 

Погрібна В.Л., Поліщук І.О.) 

  - Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України 

(Требін М.П.) 

-  Вчені записки Народної української академії ( Герасіна Л.М.) 

-  Державне будівництво і місцеве самоврядування» ( Герасіна Л.М.) 

-  Дриновски сборник. – (Харків – Софія). (Поліщук І.О.) 
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-  Освіта регіону  (Поліщук І.О.) 

 - Збірника наукових праць «Політологічні записки» – Сєверодонецьк: 

(фаховий журнал з політології вид-во СНУ ім. В. Даля) (Поліщук І.О.). 

-Журналу «Публічне управління: теорія і практика: збірника наукових 

праць Асоціації докторів наук з державного управління». (Харків) 

(Поліщук І.О.) 

- Науково-професійного сайту «Політолог»- [Електронний ресурс]: 

режим доступу: https://politolog-ua.io.ua. (Поліщук І.О.) 

 - «Медіафорум»: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент 

(Поліщук І.О.) 

- «Cучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, 

культурологічні науки» (Поліщук І.О.) 

 -  Всеукраїнська науково-теоретичні конференція, ХХХІІІ Харківські 

політологічні читання «Європейські цінності та практики у політико-

правовому дискурсі») 24 квітня 2020 р. (Требін М.П., Герасіна Л.М., 

Клімова Г.П., Погрібна В.Л., Поліщук І.О., Воднік В.Д., Волянська О.В., 

Підкуркова І.В., Сахань О.М.) 

 - Двадцять друга Всеукраїнська наукова конференція викладачів, 

молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» 1 грудня 2020 р (Требін М.П., 

Герасіна Л.М., Клімова Г.П., Панфілов О.Ю., Погрібна В.Л., Поліщук 

І.О., Воднік В.Д., Волянська О.В., Підкуркова І.В., Сахань О.М.) 

 

2. ВКАЗАТИ  ЯКІ  НАГОРОДИ, відзнаки, стипендії отримали 

науковці кафедри:  

Почесну грамоту Ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  у  зв’язку з ювілеєм отримав професор кафедри Поліщук 

І.О.  

 

3. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, яка на  вашу думку заслуговує уваги: 

Волянська О.В. - експерт-соціолог у проектах USAID «Нове 

правосуддя»:  

Аналітичний звіт:  

Довіра до суду аналітичний звіт за результатами розробки та 

апробації стандартної методики оцінки рівня довіри до суду/ Програма 

“Нове правосуддя”, Інститут прикладних гуманітарних досліджень ІПГД, 

2019. – 60с.(0,5 др.арк.) 

 

  

 

Завідувач кафедри 

соціології та політології                                           Михайло Требін 

https://politolog-ua.io.ua/

